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capítulo: PS3

Chip Cell, grill e molho barbecue...



PS3 Grill
Esta imagem é uma brincadeira: =>

Mas este aqui é o PS3 Grill de verdade! =>
http://www.engadget.com/2006/11/20/the-real-ps3-grill-cooks-food-delivers-lousy-gameplay/

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=Q3Hh3tBdHwM

http://www.engadget.com/2006/11/20/the-real-ps3-grill-cooks-food-delivers-lousy-gameplay/
http://www.youtube.com/watch?v=Q3Hh3tBdHwM


PS3 molho para churrasco

Inspirados pelo clássico photoshop que mostra o Playstation 3 como 
um grill George Foreman, um grupo de japoneses resolveu oferecer 
uma linha de molho para churrasco específica para o console, segundo 
revela o site akibablog.net .

Os condimentos, batizados de Sixaxis como o controle do Playstation 
3, tem a imagem do “Pai do Playstation” e presidente da Sony, Ken 
Kutaragi, na embalagem, e vem em versões de 20 GB e 60 GB. Assim 
como ocorreu com o console dois meses antes do lançamento, o 
modelo de 20 GB do molho é promovido com uma redução de preço, 
de 499 para 399 ienes (uns 3 dólares).

A linha de molhos, que na verdade é apenas uma modificação da 
embalagem original dos molhos Bull Dog, está sendo vendida em 
quantidades limitadas, em poucas lojas, como nas da rede Don 
Quijote, um mega-bazar de Tóquio.





Lojas americanas vende PS3 no Brasil

• Fantástica promoção de lançamento, imagem abaixo tirada do 
site de vendas:

• Detalhe: os jogos que acompanham eram de ps2...
(MAS O FRETE É DE GRAÇA !)



PS3 laptop

PS3 portátil feito em casa. Também existem versão xbox360 e Wii.
http://www.engadget.com/2008/04/10/the-ps3-laptop-from-ben-heck-to-engadget-with-love/

http://www.engadget.com/2008/04/10/the-ps3-laptop-from-ben-heck-to-engadget-with-love/


Força Aérea americana quer 300 unidades 
do PlayStation 3 de 40GB

• A Força Aérea americana está precisando de 300 unidades do 
modelos de 40GB do PlayStation 3. O propósito para tantas 
máquinas é científico, e não a construção de um grande 
playground para os soldados como alguns podem ter achado.

O Laboratório de Pesquisas da Força Aérea está conduzindo 
uma avaliação tecnológica de certos processadores Cell. Os 
processadores usados no Sony PlayStation 3 são os únicos do 
mercado que utilizam características específicas do chip 
necessárias para este programa por um preço aceitável.

Nesta etapa do pedido para aquisição, os vendedores 
interessados concorrerão pelo fornecimento dos 300 consoles 
ao governo - na teoria, aquele que oferecer o menor preço 
vence.



Playstation de chocolate

• Durante a Eurochocolate, uma quermesse 
dedicada a tudo relacionado a esse amado 
produto, a SCE Italy se fez presente com um 
estande repleto de unidades de PS3 feitas de 
chocolate.

Uma pilha de 150 consoles, assim como um 
gigantesco SIXAXIS, totalmente de chocolate 
pôde ser apreciada e, aparantemente, 
degustada pelos visitantes.



Playstation de chocolate



Playstation de chocolate



Playstation de chocolate



Troque seu bebê por um PS3

• Uma estação de rádio em Minneapolis 
colocou no ar uma promoção oferecendo aos 
pais uma chance de “doar” seus bebês 
durante uma noite em troca de um PS3. 

• O “101.3FM´s Dave in the Morning show” 
recebeu um engarrafamento de ligações com 
pessoas realmente querendo fazer a troca.

• A promoção era uma brincadeira 
obviamente... 



Playstation 3 tem publicidade polêmica na 
Áustria

• A publicidade, criada pela premiada agencia TBWA para 
promover o Playstation 3 na Áustria, mostra o corpo de um 
homem com sua genitália substituída por um dedo da mão, 
provavelmente em uma tentativa de associar o membro usado 
para jogar com prazer.

Qualquer que tenha sido a intenção da Sony, o anúncio foi bem 
além dos domínios austríacos e agora circula o mundo gerando 
reações unanimemente negativas. "Pior anúncio de todos os 
tempos"; "O Playstation está acabado"; "WTF!"; "Pobre rapaz, 
com um 'dedo' desse tamanho a única coisa que sobra é jogar 
videogame", são alguns dos comentários postados no site 
Adsoftheworld.com, especializado em publicidade.

Até agora, a companhia não se pronunciou a respeito da 
polêmica nem deixou claro se dará prosseguimento à veiculação 
do anúncio.

O anúncio está na próxima página, tirem as crianças da sala...



Playstation 3 tem publicidade polêmica na 
Áustria



Lançamento edição especial limitada do 
pacote PS3 (cor exclusiva) + MGS4

• Preço super em conta no ebay, aproveite !



Pimpolho ''ninja'' salva seu PlayStation 3 e 
irmã com uma katana

• O que você faria para defender sua família? Certamente muita coisa, 
mas o que aconteceria se o seu PlayStation 3 estivesse correndo 
perigo? Um rapaz na Flórida defendeu o seu console e a sua irmã, não 
necessariamente nessa mesma ordem, usando uma katana.

• Ao constatar que seu lar estava sendo roubado por dois meliantes em 
plena luz do dia (os pais saíram para trabalhar), Damian Fernandez 
pegou a sua espada e aguardou pela aproximação de um deles, que 
se dirigia para o quarto de sua irmã de 15 anos, enquanto que o outro 
estava ocupado procurando o PlayStation 3, o verdadeiro objetivo dos 
ladrões. ''Eu apenas esperei por ele'', disse o rapaz descrevendo a 
cena heróica. Ao chegar na porta do quarto, o invasor foi atacado por 
Damian que o perfurou com sua katana no abdomen.

• Em pânico, os ladrões tentaram fugir, com Damian correndo atrás 
deles pela rua, mas somente um deles conseguiu: o que se encontrava 
ferido, Javier Cotera, 21 anos, foi capturado pela polícia, mas liberado 
na manhã seguinte.

• Ainda bem que nenhum deles estava armado ou a história não teria um 
tom tão cômico assim...



O roubo mais idiota de um PS2

• Dois ladrões idiotas invadiram uma casa, 
amarraram o morador com um cabo do 
controle de um PS2 e então reviraram todo o 
lugar.

• Alguns minutos depois voltaram e 
desamarraram a vítima, depois de se dar por 
conta que eles precisariam do controle para 
jogar qualquer jogo...



capítulo: Wii

Inovação, diversão, contusão, destruição, 
ossos quebrados e morte...



Jogadores empolgados com Wii geram 
destruição

• O site http://wiihaveaproblem.com/ lista 
vários aciendentes ocorridos pelo uso 
“muito empolgado” do controle do Wii.

• Algumas imagens a seguir... (tirem as 
crianças da sala)

http://wiihaveaproblem.com/


Jogadores empolgados com Wii geram 
destruição



Jogadores empolgados com Wii geram 
destruição



Jogadores empolgados com Wii geram 
destruição



Jogadores empolgados com Wii geram 
destruição

• Terrível acidente que foi filmado:
www.youtube.com/watch?v=da1Gh4kH-o8



Pra que sensor bar ?? Use velas !

• Na realidade a “barra sensora” do wii é só um emisor de luz 
infra-vermelha. O controle precisa de dois pontos de luz para 
fazer a triangulação e detectar o movimento. 

• Como velas também emitem luzes infra-vermelhas, basta 
acender duas vezes acima da tv, jogar fora o sensor bar e o wii 
funciona da mesma forma. (melhor apagar a luz da sala pois a 
vela emite luz fraca)

• Exemplo:
• http://www.youtube.com/watch?v=eEhdu4ndVDw

• http://www.youtube.com/watch?v=bGTCzY9pEhQ&NR=1
• http://www.youtube.com/watch?v=asMSxejw5Bg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eEhdu4ndVDw
http://www.youtube.com/watch?v=asMSxejw5Bg&feature=related


Exército dos EUA usa Nintendo Wii para 
desarmar bombas

• Os militares dos Estados Unidos adaptaram a tecnologia do Wii 
Remote, controle do Wii que é sensível aos movimentos, para 
operar robôs capazes de desarmar bombas em zonas de guerra, 
segundo o New Scientist.

• Também controlado através do Wii Remote, o robô The 
Packbot, fabricado pela iRobot, que fica em Burlington, 
Massachusetts, além de desarmar bombas, é capaz de 
encontrar explosivos e localizar minas terrestres.

• "Wii Remotes são mais instintivos, permitindo aos usuários 
focarem no processamento de dados", explicaram à publicação 
cientistas do Departamento de Energia dos EUA.



Igreja usa Mii de Jesus para atrair fiéis

• A Mission Bay Community Church de São Francisco está usando 
um Mii de Jesus para atrair as multidões para a celebração do 
domingo de Páscoa deste ano. O cartaz de divulgação do 
evento mostra o Mii de Jesus com braços abertos e uma frase 
“Come and follow Mii”. Além disso, o cartaz conta com um 
suposto coelho de Páscoa olhando com desgosto. 

(imagem a seguir)

• A Mission Bay Community Church definitivamente não é uma 
igreja tradicional, e além de Miis, parece usar de música e 
lanches coletivos para atrair fiéis. Curiosamente, a programação 
do site não menciona se existirão Wiis na celebração de Páscoa.



Igreja usa Mii de Jesus para atrair fiéis



No Japão, Wii terá jogo sobre "estourar 
plástico bolha"

• O próximo jogo da Namco Bandai para o canal de jogos simples 
do Wii, o WiiWare, será uma reprodução de uma atividades 
mais relaxantes da história: estourar bolinhas de plástico bolha.

Ouchi de Puti Puti Wii é o nome da novidade que custará 800 
pontos, ou US$ 8, no Japão. O jogo é, na verdade, uma 
adaptação de um brinquedo da Bandai que existe no Japão na 
forma de um chaveiro que reproduz o som das bolhas 
estourando quando o dono faz pressão com os dedos.

Apesar do apelo universal, nada foi mencionado sobre um 
possível lançamento de Ouchi de Puti Puti Wii no ocidente.



No Japão, Wii terá jogo sobre "estourar 
plástico bolha"



Jogar Wii faz cirurgiões terem melhor 
aproveitamento em operações

• Esta semana, a imprensa americana relatou que o uso do Wii vem sendo 
benéfico no tratamento para reabilitação de pacientes vítimas de derrames. 
Agora, outro benfeitoria trazida pelo controle da Nintendo, foi descoberta.

• Cirurgiões em treinamento que jogam uma hora de Wii antes de realizar 
operações tem melhor desempenho na sala de operação, de acordo com um 
artigo publicado pelo Telegraph.

• Médicos nos EUA estão atualmente desenvolvendo um programa que usa o Wii 
Remote para praticar movimentos físicos específicos em procedimentos 
cirúrgicos. Os pesquisadores pediram a oito residentes que jogassem jogos no 
Wii por uma hora antes que eles realizassem cirurgias virtuais. Aqueles que 
usaram o Wii tiveram um aproveitamento 48% melhor em seus testes.

• O Dr. Kohel, um dos pesquisadores, disse à revista New Scientist Magazine: ''A 
cirurgia como um todo é sobre executar pequenos movimentos controlados com 
suas mãos, e é exatamente isso que se faz jogando. Mas você não ganha muito 
apenas movimentando uma raquete de tênis imaginária''.



Wii é a sensação do momento em lar para 
idosos no Reino Unido

• A garotada está doida para ter um Wii. O console tem agradado 
a uma grande faixa de idade entre os gamers mundo afora, 
mas sem sombra de dúvidas é o mais amado pelo velhinhos.

• O console virou uma verdadeira febre em um lar para idosos no 
Reino Unido. Contando com residentes de até 103 anos, o 
console tem ajudado os residentes a passarem o tempo, 
tomando o lugar dos clássicos Tricot e Bridge.

• "É muito divertido!. Nós o temos a poucos dias e eu ainda não 
consegui larga-lo." confessou Barrie Edgar de 88 anos. Entre os 
mais jogados, destacam-se os títulos onde movimentos físicos 
são mais exigidos, como os jogos inclusos no pacote Wii Sports.



Wii é a sensação do momento em lar para 
idosos no Reino Unido



Nintendo Wii usado com sucesso em processo de 
reabilitação de vítimas de derrame

• Segundo uma matéria publicada pela NBC Newschannel, o Nintendo Wii vem 
sendo usado para o tratamento de vítimas de derrame em Providência, Road 
Island, e o resultado obtido vem agradando aos médicos e aos próprios 
pacientes.

• Carol Mirabella, por exemplo, teve um derrame há oito anos e foi submetida ao 
procedimento padrão de reabilitação, que a permitiu andar novamente, mas seu 
braço afetado nunca mais foi o mesmo. Ela então começou a participar de 
sessões com videogames, no caso o Wii, e o resultado foi muito melhor. ''Eu 
costumava derrubar tudo, mas agora quando eu pego os óculos ou algo, eu 
posso segurar melhor'', disse ela, creditando a melhora aos jogos.

• Bethany Therrien da Afferent Corporation acha que não se trata apenas de jogar 
games: é uma nova e empolgante pesquisa. ''Ela combina dois conceitos de 
reabilitação de derrame que é o uso de um sistema de virtual de realidade, 
como o Wii, como meios não-convencionais de terapia física juntamente como 
nossa tecnologia aferente'', explicou ela, tecnologia essa que envolve 
neuroestimulação. ''Isso aumenta a quantidade de informações sensoriais 
enviadas ao cérebro enquanto eles passam pelo processo de reabilitação. Está 
ajudando ao cérebro a reaprender a função que foi perdida durante o derrame'', 
adicionou ela.

• Parece que o Wii é capaz de muitas coisas e não só de divertir pessoas de todas 
as idades, sejam jogadores assíduos ou casuais.



Nintendo Wii usado com sucesso em processo de 
reabilitação de vítimas de derrame



Modificação permite jogar Xbox 360 com 
controle do Wii

• Na intenção de combinar o que há de melhor no Xbox 360 e no 
Nintendo Wii, um fã decidiu criar uma forma de jogar Halo 3 com o 
Wiimote. Além de conseguir fazer com que funcionasse, o audacioso 
“modder” calibrou os comandos para uma jogabilidade agradável, que 
pudesse ser usada na jogatina cotidiana.

• Explicando de forma simples: para fazer o controle do Wii funcionar no 
360 foi plugado no controle um "XFPS PS2 to 360" -- acessório não-
oficial que permite o uso de um controle de PlayStation 2 no console da 
Microsoft. Esse acessório foi conectado a um “Microcontroller”, que 
tem uma firmware emulando um controle de PS2. No microcontroller 
está ligado um Samsung Q1 PC que roda uma firmware alternativa do 
controle do Wii, e o Wii Remote está ligado com esse por intermédio do 
Bluetooth. Para quem quiser mais detalhes, e um vídeo do mod 
funcionando, segue o link aqui:

• http://obsiv.spaces.live.com/Blog/cns!948789BF56FAF394!177.entry

http://obsiv.spaces.live.com/Blog/cns!948789BF56FAF394!177.entry


Mulher de 28 anos morre tentando ganhar 
um Wii para os filhos

• A promoção era simples para os organizadores. Interessados em um 
console Wii, objeto que continua difícil de ser encontrado desde seu 
lançamento, poderiam garantir um como prêmio da rádio KDND 107.9.

• O concurso chamado ''Hold Your Wee for a Wii'' (Segure seu 'Pipi'' por 
um Wii) premiaria aquele que conseguisse beber mais água sem ir ao 
banheiro. A cada quinze minutos, os participantes bebiam garrafas de 
aproximadamente 225ml de água. 

• No meio do caminho, vários deles desistiram e quem ficou foi ingerindo 
quantidades ainda maiores de água, incluindo Jennifer Strange, mãe 
de dois filhos, entusiasmada e motivada pela oportunidade de 
presentear sua cria com o cobiçado console. O problema é que 
ninguém, incluindo o pessoal da produção, deve ter ouvido falar de 
hiper-hidratação (ou simplesmente ignoraram as chances disso 
acontecer) e cada pessoa tem o seu próprio limite, e isso acarretou na 
infeliz morte de Jennifer.

(continua)



Mulher de 28 anos morre tentando ganhar 
um Wii para os filhos

• Já em casa, depois de ter participado sem êxito da competição, 
Jennifer sentiu fortíssimas dores de cabeça (um dos sintomas), e veio 
a falecer em seu rancho no subúrbio de Sacramento, Califórnia. 
Exames preliminares apontaram para hiper-hidratação como sendo a 
causa mortis. 

• Excesso de água dilui os sais e acaba por aumentar o fluxo de sangue 
no cérebro, o que pode levar à morte.

• John Geary, Vice-Presidente de Marketing da Entercom Sacramento, 
dona da rádio, disse que os funcionários ficaram chocados quando 
ouviram sobre a morte de Strange. ''Nós estamos esperando mais 
informações para esclarecer como essa trágica história aconteceu'', 
disse ele. 

• De acordo com um participante ouvido pela Associated Press, os 
organizadores do concurso avisaram que o consumo exagerado de 
água poderia colocar a saúde em risco.



Brando lança solução para transformar seu 
Wiimote+Nunchaku em uma pistola

• A Brando, uma conhecida produtora de periféricos (às vezes um 
tanto incomuns), está lançando no mercado um case plástico 
que, uma vez acoplado ao Wiimote e ao Nunchaku, transforma 
o par de controles em uma tremenda pistola.

• A empresa provavelmente testou bastante o funcionamento de 
seu acessório, mas destacamos que, como vamos precisar usar 
as duas mãos para controlar o personagem, mirar na tela e 
atirar, deveremos segurar o periférico como se fosse uma 
escopeta, e não uma pistola.

• De qualquer forma, mesmo que possa não valer o investimento, 
vale questionar as imagens a nível de curiosidade.



Brando lança solução para transformar seu 
Wiimote+Nunchaku em uma pistola



Japoneses ganham raquete e tacos de 
plástico para Wii Sports

• Sai no final do mês no 
Japão um kit com peças 
de plástico destinado aos 
jogadores mais empolgado 
de Wii Sports.

 
• As peças, imitando uma 

raquete de tênis, um taco 
de beisebol e outro de 
golfe, poderão ser 
encaixadas no controle 
Wiimote para uma 
experiência mais “realista”.

• O kit custará 2780 ienes, 
cerca de 23 dólares.



Acessórios transformam Wiimote em 
ferramentas de cozinha

• Pensando em sessões mais realistas de Cooking Mama, a loja 
Brando, de Hong Kong, colocou à venda um kit que transforma o 
controle do Wii em faca, frigideira, espátula e garfo.

• O kit, batizado de “Cooking Mother”, foi feito pensando nas 
atividades de culinária de Cooking Mama, como fatiar ou fritar 
carnes e verduras. 

• A coleção de ferramentas traz quatro peças e sai por US$ 17.



Rainha da Inglaterra consegue um novo 
Hobby: Jogar Nintendo Wii

• Recentemente, o príncipe William recebeu de sua namorada, Kate 
Middleton, um Nintendo Wii de natal. A alegria estava pronta, pelo 
menos até o momento em que a própria Rainha da Inglaterra viu seu 
neto jogando uma partida de Boliche através do Wii Sports. Segundo 
fotes de dentro do próprio palácio, a Rainha de 81 anos está 
simplesmente viciada no console da Nintendo, chegando a um ponto 
de disputar o domínio do controle com seu próprio neto!

• "O príncipe adora tecnologia e esses brinquedos para garotos. Então 
pareceu um presente perfeito para ele" comentou Kate, namorada de 
William. "O único problema agora é tirar o console das garras dela. A 
Rainha está mostrando todos os sinais de um fã fervoroso da 
Nintendo." concluiu.

• O que dizer sobre o fato? Deus salve a Rainha e a Nintendo também!



Mario Kart Wii: Nintendo usa seu mascote 
e táxis de Nova Iorque para promover o 
jogo

Em um release para a imprensa, a Nintendo revelou uma inusitada 
campanha publicitária para promover o lançamento de Mario Kart Wii, 
marcado para o próximo domingo (27 de abril) nos Estados Unidos: 
oferecer serviços de táxi grátis para os moradores de Nova Iorque. No 
dia 24, o próprio Mario -- ok, é um sujeito com a fantasia dele, mas 
não espalhem -- estará na frente do Hotel Sheraton entre as 8h e 10h 
da manhã, voltando às 12h e terminando às 14h.

Aqueles que quiserem pegar um táxi -- com a tarifa paga pela 
Nintendo -- deverão aparecer na fila (do jeito que aquela cidade é 
lotada de gente e movimentada, nem sempre arrumar um táxi livre é 
fácil...) O icônico encanador da Nintendo chamará os carros para 
aqueles que estiverem na área neste intervalo de tempo.

Mario Kart Wii é o primeiro game da franquia de corrida arcade para o 
atual console da empresa, e dentre outras novidades estão a inclusão 
de modalidades multiplayer via Internet. O jogo trará pistas inéditas e 
recriações de clássicas das gerações passadas.



Robô jogador de wii

• Robô feito de lego que joga wii 
(boliche) e faz strike sempre:

• http://www.battlebricks.com/wiigobot/index.html

http://www.battlebricks.com/wiigobot/index.html


Técnicas avançadas de boliche no Wii

• http://www.youtube.com/watch?v=md4Fj-xMPyU&eurl

http://www.youtube.com/watch?v=md4Fj-xMPyU&eurl
http://www.youtube.com/watch?v=md4Fj-xMPyU&eurl
http://www.youtube.com/watch?v=md4Fj-xMPyU&eurl
http://www.youtube.com/watch?v=md4Fj-xMPyU&eurl
http://www.youtube.com/watch?v=md4Fj-xMPyU&eurl


Luigi é expulso de loja no lançamento do 
Nintendo Wii no Japão

• Era uma manhã de sábado agitada, mas feliz na loja Akiba 
Yodobashi onde dezenas de pessoas aguardavam ansiosas pelo 
lançamento oficial do Wii no Japão. Havia de tudo para uma 
grande festa de estréia: console e jogos para todos, 
representantes da Nintendo e até Luigi, em pessoa. Sim, ele 
estava lá, mostrando a todos que também pode ser um cara tão 
legal quanto seu infinitamente mais popular irmão. Ele chegou 
até a entregar oficialmente um console ao primeiro consumidor 
da fila.

• Tudo ia bem na loja, até que alguém descobriu que o Luigi não 
era nem funcionário da loja e nem da Nintendo: era um mero fã 
fantasiado que ganhou seus minutos de fama. O sortudo 
indivíduo, que participou da festa mais diretamente do que 
pensava, foi levado pelos seguranças e posto para fora no final. 



Luigi é expulso de loja no lançamento do 
Nintendo Wii no Japão



Luigi é expulso de loja no lançamento do 
Nintendo Wii no Japão



Luigi é expulso de loja no lançamento do 
Nintendo Wii no Japão



capítulo: JAPONESES

E suas habilidades únicas...
Seus gostos exóticos...



Japonês de 14 anos solta um Hadouken!

A revista japonesa Chi in Action vol 38, descreveu a primeira manifestação 
voluntaria de energia termocinética luminosa (hadouken) em um laboratório com 
condições próprias para a percepção do fenômeno em um garoto chamado Eiji 
Homura de 14 anos. Eiji conseguiu estilhaçar uma tela de acrílico (1,5×1,5m) 
com 1 polegada a uma distancia de 4,5 metros. Os aparelhos detectaram uma 
esfera discoidal de 25 cm de raio, incandescente (amarelo-branco gradiente) de 
temperatura de 124 graus celsius. A esfera viajou a uma velocidade de 250 
km/h a força de impacto foi avaliada em 600 kg por cm³. O fenomeno foi 
presenciado por um cientista, dois psicólogos e um mestre de acumpuntura e 
retenção de Chi (possui recordes no Guiness).

 
Os pareceres foram mistos, o cientista não deu crédito ao ocorrido comentou 
em possível fraude, os psicologos apoiaram a tese do fato, o menino possui 
histórico de violência doméstica, a manisfestação voluntária (não provada) teria 
sido obra deste trauma, o mestre de acumpuntura Chung Zeng Maoi (75 anos 
relator e entrevistado do artigo da revista) declarou o menino um prodígio e que 
pretente manter contato com o menino para entedender melhor o que ele é 
capaz de fazer futuramente.





“Melhores” comerciais japas do mundo:

• DMC
• http://youtube.com/watch?v=hEuKoeTGVjg

• Ape Escape
• http://youtube.com/watch?v=O7kS7Ez90x0

• http://youtube.com/watch?v=PsjvV4yXuCE
• http://youtube.com/watch?v=-Kie7Wcvp5M

• http://youtube.com/watch?v=kgKNwdC-JB0
• Romântico (ainda Ape Escape)
• http://youtube.com/watch?v=kX42GTqfnOI

http://youtube.com/watch?v=hEuKoeTGVjg
http://youtube.com/watch?v=O7kS7Ez90x0
http://youtube.com/watch?v=PsjvV4yXuCE
http://youtube.com/watch?v=-Kie7Wcvp5M
http://youtube.com/watch?v=-Kie7Wcvp5M
http://youtube.com/watch?v=-Kie7Wcvp5M
http://youtube.com/watch?v=kgKNwdC-JB0
http://youtube.com/watch?v=kX42GTqfnOI


Nome mais longo de um jogo

• Isto tudo abaixo é o nome de um jogo 
do DS (brain training japonês); 
imaginem como deve ser simples pedir 
na loja:

• Tôhoku Daigaku Mirai Kagaku Gijutsu Kyôdô 
Kenkyû Center Kawashima Ryûta Kyûju Kanshu - 
Nô o kitaeru Otona no DS Training

• Seguem outros:



Nome mais longo de um jogo

• Kahashima Ryuuta Kyouju Kanshuu: Motto Nou o Kitaeru Otona 
DS Training

• Nippon Joushikiryoku Kenteikau Kanshuu: Imasara Jin ni wa 
Kikienai - Otona no Joushikiryoku Training DS

• Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei KyoReino Unidoai 
Koushiki Soft: 200 Mannin no KanKen: Tokoton Kanji Nou

• DS Oryôri Navi Marugoto Teikoku Hotel ~ Saikôhô no Ryôrichô 
ga oshieru Katei Ryôri  (jogo de culinária para DS)

• DS Nishimura Kyotaro Suspense Shin Tantei Series: Kyoto Atami 
Zekkai no Kotou - Satsui no Wana



Fantástico design de personagem

Jogo: Oneechanbara vorteX

• Jogo com zumbis, sangrento, com personagens 
femininas. (boa idéia!)

• Usando biquíni e katanas. (sim!) 
• Com um cachecol felpudo e colares. (claro!)
• E chapéu de cowboy. (boa!)
• E botas exóticas, uma diferente da outra ! (perfeito!)
• E ainda terá uma colegial de mini-saia e uma policial 

sensual ! (gênio !)



Fantástico design de personagem



Fantástico design de personagem



Jogos da série: Cho Aniki 

• Sem comentários...



Jogos da série: Cho Aniki 



capítulo: EXTRA

Qualquer coisa que não se encaixa em 
nenhum capítulo anterior...



Jogador se confunde e quase é preso ao 
ligar dizendo que ''matou todos eles''

• Ligar para um amigo comemorando a vitória em algum game pode parecer 
rotina para muita gente, inclusive para o americano Thomas Ballard de 29 anos. 
Porém a coisa acabou virando uma grande dor de cabeça, graças a um 
pequeno engano. Acontece que Ballard fez uma ligação no meio da noite 
dizendo ''Eu matei todos eles!'', pensando estar falando com um de seus 
amigos. O problema é que Ballard ligou para o número errado e foi aí que a 
confusão começou.

A pessoa que recebeu a ligação logo entrou em pânico, pensando se tratar de 
algum maníaco homicida. Ela então entrou em contato com o serviço de 
telefonia, pegou o número de Ballard e denunciou o caso à polícia, que 
rapidamente conseguiu o endereço do jogador. O problema obviamente, foi 
explicar às autoridades que tudo não passou de um engano, que o objetivo de 
Ballard na verdade era ligar para seu amigo comentando sobre seus feitos no 
jogo.

No fim, tudo não passou de um grande susto. Só resta saber qual deles foi 
maior, o do jogador ou da pessoa que recebeu a ligação!



Empresa alemã cria energético para 
jogadores denominado FPSBrain

• A empresa alemã Tomarni criou recentemente um energético 
em pílulas que chama a atenção pelo seu público alvo: os 
maníacos por videogame. Com o nome de FPSBrain, o produto 
traz a promessa de tornar o jogador mais "competitivo" já que o 
seu objetivo é melhorar o tempo de reação e percepção do 
cérebro do usuário. O produto está sendo vendido na Europa 
por 20 Euros, com 20 pílulas em cada frasco. Elas são 
compostas de complementos vitamínicos, cafeína e guaraná e 
devem ser tomadas 4 pílulas por semana.

• Se o produto torna ou não o jogador mais habilidoso ainda é 
um mistério, mas uma coisa é certa: vai ser difícil pregar os 
olhos depois de tomar uma coisa dessas!



Nerd pede namorada em casamento em 
partida de Halo 3

• Um nerd americano reconhecido online pela alcunha Moviesign decidiu 
pedir a mão de sua namorada, Furtive Penguin, em casamento de uma 
forma que faria vermelhas até as bochechas de Master Chief, de Halo. 
O jovem escreveu “Casa comigo?” em tiros de plasma, durante um 
multiplayer de Halo 3.

Os pombinhos, que namoram há dois anos, se encontraram mais uma 
vez em uma partida online de Halo 3, e o que parecia ser apenas mais 
um jogo 2 contra 2 acabou sendo uma ocasião para que Moviesign 
manifestasse sua intenção de juntar os trapinhos.

A data do casamento ainda não foi definida, mas o casal faz questão 
de definir suas prioridades: “Estamos esperando para ver qual será a 
data de lançamento do próximo Halo. Não queremos conflito de datas”.



Nerd pede namorada em casamento em 
partida de Halo 3



Personagem bombado de World of 
Warcraft é vendido por mais de R$18.000

• O que você faria com 7,000 Euro (R$18,363)? Dava para fazer muita coisa 
interessante, certo? Um usuário de World of Warcraft resolveu gastar essa 
exorbitante quantia em um objeto virtual, um personagem ''bombado'' do MMO 
da Blizzard.

• O personagem da classe Rogue estava equipado com o que pode ser 
considerado o melhor armamento do jogo, como duas espadas Legendary 
(conseguidas aleatoriamente ao derrotar o chefão Illidan Stormrage) e quatro 
das cinco partes que compõem o conjunto de armadura Tier 6.

• O dono original da conta, Zeuzo do clã Method do servidor Sylvanas, vem 
construindo um novo personagem Rogue do zero, e por isso se desfez do seu 
Rogue bombado - também, por essa quantia, quem não o faria. Só que há um 
porém nessa história. O comprador, Shaks, que atualmente reside no servidor 
Kazzak, não tem jogado desde o dia 3 de setembro, após a venda ter sido 
realizada. Aparentemente, a conta pode ter sido banida pela Blizzard. A 
publicidade alcançada pelo leilão chamou a atenção da empresa, que possui 
uma conhecida política de repressão ao comércio de contas.

• O desfecho dessa história não poderia ter sido mais hilário, não acham?



Raio-X detecta um GameBoy e segurança 
evacua aeroporto na Califórnia

• O terminal principal do aeroporto de Long Beach na Califórnia foi 
evacuado por cerca de 90 minutos nesta quinta-feira depois que o 
sistema de Raio-X detectou um item suspeito na bagagem de um 
passageiro.

Centenas de pessoas foram obrigadas a deixar às pressas a área e a 
polícia bloqueou as estradas por ter considerado a possibilidade de 
ameaça. Bombeiros e um esquadrão anti-bomba foram chamados para 
determinar se a ameaça era legítima, e os vôos foram atrasados. Eles 
então descobriram que o item suspeito era um Game Boy.

Uma porta-voz da Transportation Security Administration disse, 
''Certamente não era nada, mas certamente parecia com algo. Tinha 
todos os fios e componentes que existem em um dispositivo explosivo''.

Será que todos que tentarem passar com um Game Boy na bagagem 
será suspeito de terrorismo?



Bunda adia lançamento de Halo 2 para PC 
nos EUA

• Uma bunda à mostra obrigou a Microsoft a adiar a 
entrega de Halo 2 às lojas dos EUA, e a colocar um 
adesivo nas caixas daquelas cópias que já foram 
distribuídas avisando sobre a possível ofensa ao 
consumidor.

O glúteo em questão é mostrado no editor de mapas, 
em uma mensagem de erro de código “.ass”. O jogo 
foi classificado com o selo para maiores de 17 nos 
EUA, e agora conta também com um selo de nudez 
parcial. E, para quem quer se ver livre da retaguarda 
à mostra, o site do jogo já traz um patch que elimina 
o problema.



Bunda adia lançamento de Halo 2 para PC 
nos EUA



Nerd constrói máquina para conseguir 
“conquista” do Xbox 360

• Um americano frustrado por não conseguir todas as conquistas 
possíveis em Perfect Dark Zero construiu uma máquina para apertar os 
botões do controle do Xbox 360 e realizar o feito por ele.

Falando ao site da BBC, David Harr, de Seattle, explicou que os 60 
pontos de conquista restantes envolviam jogar 2 mil partidas offline de 
Perfect Dark Zero, portanto a solução foi gastar US$ 60 na confecção 
de um aparato que inicia e reinicia o jogo no modo offline. “Pensei se 
haveria alguma forma de apertar os dois botões para mim, de forma 
que eu pudesse seguir com minha vida normal”, disse Harr, que, 
apesar de tudo, tem uma vida além dos games como mecânico de 
automóveis.

As chamadas “conquistas” são pontos adicionados ao perfil do usuário 
do Xbox 360 sempre que ele realiza algum objetivo em um jogo, como 
superar uma fase ou conseguir eliminar determinado número de 
inimigos on-line.



Nerd constrói máquina para conseguir 
“conquista” do Xbox 360



Animal Crossing chama menina de 11 anos 
de “Vaca”

• Khloe Leslie, uma inglesa de 11 anos, está proibida de jogar seu 
favorito de DS, Animal Crossing, depois que uma raposa do jogo 
a chamou de “fucking cow” (vaca, piorado).

A mãe da menina, Leanne, 28, disse que a proibiu de jogar 
novamente depois de ter visto o insulto na tela do jogo que 
deveria ser adequado a crianças a partir de 3 anos de idade. O 
caso foi reportado ao jornal Metro.co.uk, na Inglaterra.

A Nintendo alega que, por o texto em questão estar em azul, 
deve se tratar de uma cópia pirata e/ou de texto entrado por 
algum usuário antes de cair nas mãos da menina.



Revelado Plundr, o primeiro jogo para DS 
baseado em localização

• A produtora area/code decidiu fazer uma versão para Nintendo 
DS de Plundr, um título que utilizará a conexão Wi-Fi do portátil 
para definir a localização do jogador, o que é um importante 
elemento da jogabilidade. Em Plundr, os jogadores são piratas 
que vagam pelo oceano em busca de saques, e de acordo com 
a posição real do usuário, são encontradas diferentes ilhas, com 
diferentes recursos e preços de mercado para os saques, assim 
como navios diferentes. 

• Já existe uma versão para laptops de Plundr, que pode ser 
conferida aqui: http://plundr.playareacode.com/

•  O jogo também funciona em computadores de mesa, mas 
definitivamente perde um pouco da graça, a não ser que o 
jogador use PCs em diversas localidades ou saia carregando sua 
máquina por aí.

http://plundr.playareacode.com/


Revelado Plundr, o primeiro jogo para DS 
baseado em localização



Os mais belos designs de joypads..... (PS2)

• Leadership:F4 SCARE PAD SKULL PARA 
PS2 & PC



Os mais belos designs de joypads..... (PS2)

• Leadership:F1 Scare Pad Fleshy 



Os mais belos designs de joypads..... (PS2)

• Leadership:F2 SCARE PAD BERSERKER 



Os mais belos designs de joypads..... (PS2)

• Leadership:F5 Monster Scare Pad 



Os mais belos designs de joypads..... (PS2)

• Resident Evil 4 PS2 Chainsaw Controller (somente 
50mil unidades feitas – R$450 no mercado livre, com 
o jogo incluído)



Os mais belos designs de joypads..... (PS2)

• Resident Evil 4 PS2 Chainsaw Controller
• http://www.youtube.com/watch?v=ry1_zS-5z_Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ry1_zS-5z_Q&feature=related


Garoto nos EUA é preso por criar mapa de 
Counter Strike

• Um estudante menor de idade nos EUA foi preso por recriar sua escola, a 
Clements High School, em um mapa de Counter Strike. 

• O garoto foi descoberto após uma denúncia de uma mãe que viu seu filho 
matando pessoas em uma ambiente virtual que lembrava a escola. Não 
demorou para que a polícia americana chegasse ao autor do “atentado”, que foi 
preso imediatamente, por acusação de ameaça terrorista. A polícia revistou o 
quarto do garoto e encontrou um martelo, que foi apreendido por ser uma arma 
em potencial, mas ainda assim não foi possível encontrar provas suficientes 
para manter o garoto na cadeia, e não demorou para que estudante fosse 
liberado.

Ainda assim, o jovem foi punido pela Clements High School, que o transferiu 
para um “centro de educação alternativo”. A maior conseqüência disso se deve 
ao fato de que o garoto está em seu último ano de “High School” (equivalente 
ao ensino médio), e caso não possa voltar à sua escola “convencional”, pode 
não conseguir acumular créditos suficientes para entrar em uma boa 
universidade. 

• A mãe do garoto, Jean Lin, reuniu a comunidade chinesa local em um protesto 
contra a Clements High School, acusando os diretores de racismo, devido a 
associação do caso com o massacre ocorrido na Virginia Tech, em que um 
estudante sul-coreano assassinou 32 dos seus colegas e depois se matou.



Menino cego é campeão de Soul Calibur 
nos EUA

• Brice Mellen, um adolescente de 17 anos de Lincoln, Nebraska, é fã de 
videogames como qualquer garoto americano da sua idade. Mas um detalhe 
chama a atenção dos jovens que disputam – e perdem – partidas de Soul 
Calibur 2 contra ele em uma loja de games local: Brice é cego de nascença.

Com a posição dos menus dos jogos de luta gravados na cabeça e usando o 
som com referência do que acontece na tela, Brice se tornou imbatível nos 
jogos de luta, a ponto de confessar estar entediado de tanto derrotar seus 
colegas. O adolescente é constantemente desafiado pelos freqüentadores da 
loja DogTags Game Center, que jamais imaginam terem alguma dificuldade em 
vencer um cego. “Eu os enfrento, mas só se considerar que há desafio”, diz 
cheio de confiança. “Eu assusto o adversário jogando de costas”.

Brice começou a curtir games quando tinha 7 anos, e treinou bastante nos 
clássicos Asteroids e Space Invaders. “Ele apenas sentou e tentou e tentou até 
conseguir”, diz o pai do garoto, Larry Mellen. “Ele nunca reclamou com ninguém 
quanto à dificuldade”.

Prestes a concluir o segundo grau, Brice já sabe a carreira que irá seguir na 
faculdade: quer ser designer de games. 



Morre aos 81 anos a mais idosa jogadora 
de arcade e campeã mundial

• Doris Self é a mais idosa competidora de videogame. 
• Em 1983, ela conquistou o record mundial de 

1,112,300 pontos no arcade Q*Bert. 
• 2 anos depois, seu record caiu, mas ela foi 

encorajada a continuar jogando pelo campeão de 
Pac-Man (entre outros jogos) Billy Mitchell, que 
entregou uma máquina de Q*Bert na sua porta. 
Doris jogava 5 noites por semana da  1:00h até 
3:00h da madrugada, como alternativa a pílulas para 
dormir. 

• Ela continuou jogando competitivamente até 2006 e 
morreu devido a um acidente de trânsito. 



Morre aos 81 anos a mais idosa jogadora 
de arcade e campeã mundial



Equipe sem noção revive jogos clássicos 
nas ruas... e ainda vivem disso...

• Mega64
• www.mega64.com

http://www.mega64.com/
http://www.mega64.com/
http://www.mega64.com/


Homem da Nova Zelândia atacou menino usando 
porco espinho voador (inspiração Sonic?)

• Um homem atacou um menino de 15 anos 
arremessando um porco espinho na sua 
perna. A vítima sofreu pequenas perfurações.

• A polícia não sabe dizer se o porco espinho, 
encontrado morto depois do ataque, estava 
vivo antes do vôo.

• Agora só falta a mídia dizer que outro 
personagem famoso de videogame causou 
fúria assassina nas pessoas...



Homem da Nova Zelândia atacou menino usando 
porco espinho voador (inspiração Sonic?)



“Rapid Fire” para dedo

• Cansado de tanto surrar o botão para jogar ? 
• Então você irá se interessar por este pequeno 

acessório bizarro que faz seu dedo vibrar. 
• O equipamento permite pressionar um boão 

203 vezes em 10 segundos.



Apoio para jogar em portáteis:

• Você é um daqueles que sofre de dor nas costas, 
torcicolo ou desconforto devido a posição 
desconfortável na hora de jogar seu portátil? Não se 
desespere! 

• A empresa japonesa Lofty criou um exclusivo sistema 
de descanço, que visa melhorar bastante o seu 
conforto durante a jogatina.

• Trata-se do Game Dutch, um travesseiro que visa se 
adaptar de forma ergonômica ao corpo do jogador, 
possibilitando uma melhor experiência ao usufruir de 
seu sistema preferido. O indispensável acessório já 
está a venda por meros $32 dólares. 



Apoio para jogar em portáteis:



Sony é criticada por usar cabra degolada 
em evento promocional de God of War II

• Nos últimos meses, a Sony tem tomado estranhas decisões com relação à 
propaganda, que tem sujado o nome que construiu ao longo de décadas. 
Pichações, sites falsos, anúncios considerados racistas (e o bebê monstro, que 
ainda nos dá arrepios) foram alguns dos exemplos recentes, que agora foram 
sucedidos pela cabra degolada.

• É, vocês não leram errado. Em um evento para promover o lançamento de God 
of War II em Atenas, na Grécia, a mulher com seios pintados foi o que menos 
chamou a atenção. Uma cabra, recém-decapitada, foi o destaque na cerimônia. 
Os presentes foram convidados a participar de uma competição para ver quem 
conseguia comer mais miúdos do animal, que jazia sobre uma espécie de altar 
enquanto seu sangue escorria pelo chão.

• A companhia foi brutalmente criticada por órgãos de defesa dos animais. 
''Ultrajante'' que a morte do animal tenha sido usada para ''vender jogos'', disse 
um portavoz da ''International Fund for Animal Welfare''. ''Nós somos sempre 
contra qualquer matança insensata de um animal, e isso me parece uma morte 
grotesca. Nós condenamos as ações da Sony. Foi estúpida e completamente 
injustificável'', completou.

• Imagens desse evento foram publicadas na revista oficial do PlayStation, porém 
apenas os assinantes receberam os exemplares. Mais de 80 mil cópias da revista 
que iriam para as bancas foram recolhidas.

(continua)



Sony é criticada por usar cabra degolada 
em evento promocional de God of War II

• O artigo publicado perguntava sobre até onde eles iriam para conseguirem um 
PlayStation 3: ''Que tal comer intestinos crus e ainda quentes de uma carcaça de 
um cabra recém-degolada? Na festa para celebrar o lançamento europeu de 
God of War II, membros da mídia foram convidados a fazerem isso...'', citava a 
matéria.



Sony conduzirá inqúerito interno para 
averiguar o caso da cabra decapitada

• Como vocês leram ainda pouco, a Sony recebeu duríssimas críticas por usar uma 
cabra degolada em um evento promocional de God of War II em Atenas, Grécia. 
Órgãos de defesa dos animais e a opinião pública acharam injustificável o uso 
de um animal brutalmente abatido para a divulgação de um jogo.

• Em resposta, a empresa comunicou que vai conduzir um inquéito interno para 
averiguar o fato. ''Chegou à nossa atenção que no evento de lançamento de 
God of War 2 realizado em Atenas, Grécia, no dia 1º de março de 2007, um 
elemento foi de natureza imprópria'', disse um portavoz da empresa.

• ''Embora nós nos orgulhemos de criar experiências engajadoras, nós estamos 
compromissados em assegurar que elas sejam apropriadas para sua natureza, e 
não causar ofensa tanto para os recepcionistas ou nossos consumidores em 
geral''.

• ''Estamos conduzindo um inquérito interno sobre os aspectos do evento para 
compreender essa ocorrência e tomar medidas cabíveis para assegurar que isso 
jamais aconteça novamente'', disse o representante da Sony.

• A Sony aproveitou para desmentir que o artigo publicado na revista insinuava 
que os presentes no evento foram convidados a degustarem miúdos quentes da 
cabra. ''Uma mentira categórica'', disse a empresa. O representante esclareceu: 
''Para manter a natureza teatral do evento, a mídia presente foi convidada a 
comer uma porção de comida que supostamente seria do animal - mas na 
verdade foi preparada usando uma receita tradicional grega''.

(continua)



Sony conduzirá inqúerito interno para 
averiguar o caso da cabra decapitada

• O representante também reiterou que a cabra não havia sido decapitada 
especificamente para o evento; os organizadores, uma companhia grega de 
produção, comprou a carcaça de um açogueiro.

• Ele observou que o autor da matéria escrita pela revista oficial do PlayStation 
não esteve presente no evento. ''O redator desse artigo não foi ao evento e 
retratou o teatro com uma ocorrência litetal. Essa não é uma representação 
verdadeira do evento, mas ainda sim percebemos que a descrição imprecisa e 
imagens do evento causariam ofensa e nos fizeram tomar a ação de parar a 
circulação dessa revista''.

• O portavoz disse que a companhia ficou chocada ao ver esse artigo estampado 
na revista oficial do PlayStation, e imediatamente contatou a Future Publishing, 
responsável pela distribuição, para corrigir o problema, mas não antes que o 
caso viesse a público no Mail on Sunday, que publicou a matéria na rede 
baseada na revista em questão.

• ''A Sony Computer Entertainment Europe, em caso, forma ou meio algum, 
admite crueldade ou maus tratos de animais'', reiterou o portavoz. ''A Sony 
Computer Entertainment Europe leva os sentimentos do público geral e assuntos 
do bem-estar do animal muito a sério e se desculpa por qualquer ofensa ou dor 
que o evento ou percepção dele possam ter causados''.



Jogador de baseball falta a jogos por L.E.R. 
causada por Guitar Hero

• Joel Zumaya, arremessador do time de baseball Detroit Tigers, ficou afastado de três 
jogos decisivos durante o campeonato American League Championship Series, 
acontecido em outubro. O motivo: muitas horas consecutivas de Guitar Hero.

• O jogador, que tem apenas 22 anos, começou a sentir dores no antebraço direito, 
típicas de L.E.R. (lesão por esforço repetitivo), que o impediram de participar das 
partidas. Os treinadores descobriram que sua lesão, ao contrário do esperado, não 
se deu por conta do próprio esporte, mas sim dos movimentos feitos no controle 
especial que acompanha o videogame, que tem a forma de uma guitarra Gibson.

• Segundo o site Next-Generation, a determinação dos dirigentes foi que Joel parasse 
de brincar com o game de PlayStation 2 durante o campeonato, fato que contribuiu 
para a volta do arremessador aos jogos, participando de outras três partidas.

• Um dos comentários nos fóruns do site do USA Today a respeito da lesão de Joel 
brinca: "É só o começo; espere só até o ano que vem quando todas as lesões 
relacionadas ao Wii começarem a aparecer".

• Este não é o primeiro caso de acidentes ou lesões por conta do game Guitar Hero, 
que em novembro chegou à sua segunda versão. Em agosto de 2006, o jovem 
jogador Jimmy criou um site para relatar seu infortúnio durante uma empolgante 
disputa de guitarra, que lhe rendeu um joelho quebrado e uma série de cirurgias.

• O site de Jimmy, no inusitado domínio guitarherobrokemyknee.com  (algo como 
guitarheroquebroumeujoelho.com), ainda pode ser visitado e traz fotos e relatos a 
respeito do problema e da recuperação do rapaz. 

http://www.guitarherobrokemyknee.com/
http://www.guitarherobrokemyknee.com/


Double neck guitar hero controller
(obs: tocado por um cara vestido de pizza)

• http://www.youtube.com/watch?v=alY43qMvxM0

• Guitarra para Air Guitar
http://www.pimpmysg.com/?p=130



Universitários nos EUA recriam fase de 
Donkey Kong com milhares de adesivos 
coloridos

• Um grupo de estudantes de Engenharia da UCSC – em Santa 
Cruz, Califórnia – fez uma pegadinha com os visitantes: eles 
recriaram a primeira fase do clássico Donkey Kong usando mais 
de 6400 adesivos Post-It.

• O trabalho deles -- que ocupa largura de duas janelas e quatro 
andares de altura -- tomou 5 horas para 10 alunos. Clique no 
link abaixo para conferir um video acelerado da construção da 
obra.

• (14mil post-it)

www.youtube.com/watch?v=f1OvgEXgSQo

• Imagem do prédio a seguir:

http://www.youtube.com/watch?v=f1OvgEXgSQo


Universitários nos EUA recriam fase de Donkey Kong 
com milhares de adesivos coloridos



Ladrão de Xbox 360 é preso após ligar 
para a Microsoft

• A polícia da Nova Zelândia prendeu um homem acusado de 
roubar um Xbox 360 depois que ele ligou para a Microsoft para 
registrar o aparelho e ainda pedir um substituto para o cabo de 
força que ele se esqueceu de afanar.

• De acordo com o site stuff.co.nz, o furto aconteceu no final de 
janeiro, mas o meliante só foi preso agora, já que a Microsoft 
demorou duas semanas para liberar os dados da conversa 
gravada por telefone. Ao acessar o suporte do Xbox 360 e 
tentar registrar o console, o ladrão foi informado que aquele 
Xbox 360 já havia sido registrado um dia antes do crime. 

• Não satisfeito, o próprio ligou para a polícia para dar queixa 
contra a companhia americana e abreviar o trabalho de 
investigação.



Jack Thompson escreve carta à mãe do 
CEO da Take-Two

• Enquanto o mundo se prepara para receber Grand Theft Auto IV, Jack Thompson, o advogado mais 
odiado dos gamers da América, está de volta ao noticiário por conta de uma estratégia 
surpreendente de protesto: desta vez ele escreveu uma carta destinada à mãe do CEO da Take-
Two, Strauss Zelnick, reclamando dos jogos violentos que o filho dela produz.

• Na carta, que pode ser lida na íntegra no link abaixo, Thompson elege como alvo Grand Theft Auto 
IV e a declaração recente de Strauss Zelnick que dizia “Nós já recebemos várias análises de GTA IV, 
e por uma, são todas notas perfeitas. Minha mãe não poderia escrever análises melhores”.

• Entre citações da bíblia e muitos superlativos para descrever a violência do jogo, Thompson adverte 
a mãe do CEO sobre como seu filho foi mal educado por chefiar uma empresa como a Take-Two. “A 
pornografia e violência que seu filho trafica é o tipo de coisa que as mães teriam vergonha de ver seu 
filho colocar nas mãos dos filhos de outras mães”, diz a carta.

• Com ironia, Thompson termina sua mensagem ironizando o fato de que Strauss foi um escoteiro. 
“Um escoteiro de Hitler, eu diria. Feliz dia das mães, Sra. Zelnick, que nesse ano é no dia 11 de 
maio, duas semanas depois que seu filho libera pornografia e violência aos filhos de outras mães.”.

• Contactado pelo site Die-Hard Game Fan, Thompson esclareceu que a carta foi entregue aos 
advogados do CEO da Take-Two, e que ele não tem certeza se chegará às mãos da Sra. Zelnick, 
afinal o executivo, diz ele “não ia gostar que sua mãe descobrisse o que ele faz”.

• GTA IV sai, para alegria de uns e tristeza de outros, no dia 29 de abril (2008) para Xbox 360 e PS3.

• http://gamerush.zoomshare.com/files/news/002565_Jack_Thompson_sends_letter_to_Take-Two_chairman_s_mom.htm

http://gamerush.zoomshare.com/files/news/002565_Jack_Thompson_sends_letter_to_Take-Two_chairman_s_mom.htm


Pênis voadores interrompem entrevista de 
milionária virtual

• A chinesa que ficou milionária reformando e vendendo terrenos no 
Second Life deixou alguns usuários com inveja. Durante uma entrevista 
com Anshe Chung, pseudônimo virtual de Ailin Graef, o palco foi 
invadido por diversos pênis voadores. As informações são do blog 
BoingBoing

• A entrevista foi concedida na última quarta-feira, ao jornalista Daniel 
Terdiman, do portal de tecnologia cNet. O "incidente" foi provocado por 
um grupo de usuários auto-intitulados griefers, algo como "pessoas 
que causam sofrimento". Suas ações são destinadas a interromper 
cerimônias em mundos virtuais. 

• Para o ataque, eles utilizaram um software capaz de gerar objetos 
auto-replicáveis. "Ela (a chinesa) fez um monte de dinheiro e se tornou 
o mais proeminente de todos os residentes de Second Life. Então, para 
algumas pessoas, como os griefers, ela se tornou um alvo", declarou 
Terdiman a um colega do Sydney Morning Herald. 

• Ailin Graef, ou Anshe Chung em Second Life, ficou famosa no final de 
novembro, quando declarou ter ganho US$ 1 milhão comprando, 
reformando e vendendo terrenos virtuais para os usuários da 
comunidade. Assim, tornou-se a "primeira milionária real do mundo 
virtual". 



Pênis voadores interrompem entrevista de 
milionária virtual



Em iniciativa inusitada, polícia mexicana 
troca armas de fogo por videogames

• Uma notícia veiculada pela agência Reuters revela uma iniciativa para a 
redução do crime: o bairro de Tepito, na Cidade do México, é assolada 
por crimes e há uma estimativa de que mais de 2.000 pessoas 
morreram no ano passado devido a guerra de gangues e tráfico de 
drogas. As autoridades locais resolveram testar uma alternativa 
bastante interessante para tentar reduzir este índice de violência.

• Desde terça-feira, pessoas que derem armas de fogo à polícia ganham 
recompensas: rifles e metralhadoras valerão computadores, sendo que 
100 estarão disponíveis para a primeira leva; armas menores, como 
revólveres, serão trocados por dinheiro ou um Xbox. As armas obtidas 
serão destruídas, e a identidade daqueles que entregarem armas será 
mantida em anonimato.

• Será que a moda pega?



Atari enterra milhões de cartuchos de E.T. 
no deserto

• Em 1983 as vendas de videogames aumentaram de U$ 950 milhões 
do ano anterior para U$ 3,2 bilhões; 25% dos lares americanos tinham 
pelo menos um console. A Atari empregava 10mil pessoas em um 
grande conjunto de prédios no Vale do Silício. Havia 200 jogos 
disponíveis para seu sistema e novos títulos a cada semana. 

• Porém este excesso de jogos (muitos ruins) fizeram com que o 
consumidor não se interessasse mais por videogames, o que causou a 
quebradeira geral da indústria em 1984. E um dos fatores a ajudaram  
isto ocorrer foi o caso do jogo E.T.

• O dono da Warner (que tinha comprado a Atari) negociou uma licença 
de U$ 21 milhões com Steven Speilberg e Amblin Entertainment; a 
Atari esperava ter o mesmo sucesso do filme com o seu jogo. Porém o 
prazo de produção era só 5 meses e o jogo acabou sendo uma grande 
porcaria, com controles frustrantes e gameplay confuso. Esperando 
uma grande quantidade de vendas, Atari produziu muitos cartuchos, 
fazendo mais cópias do que a quantidade de consoles disponíveis (!!!).

• 5 milhões de cartuchos foram distribuídos para lojas, mas somente 1 
milhão foi vendido. Ela ficou com um acúmulo massivo de cartuchos 
sobrando, pois o jogo se tornou uma das maiores falhas da história dos 
videogames.      (continua)



Atari enterra milhões de cartuchos de E.T. 
no deserto

• Com o mercado desmoronando, em uma noite de 1983, um comboio de 14 
caminhões carregados com cartuchos não vendidos foram enviados para um 
ponto secreto do deserto de Alamogordo, Novo México, onde a carga foi 
queimada e enterrada.

• Atari depois insistiu que a queimada noturna foi feita para jogar fora “inventário 
defeituoso”, sem reconhecer o fiasco do jogo E.T.

• Uma saída muito ecologicamente correta....



Acclaim paga U$ 10.000,00 para quem 
batizar seu primeiro filho como “Turok”

• Em 2002 a Acclaim Entertainment criou uma incrível promoção. 
Ela pagaria 10mil dólares para os pais que colocassem o nome 
“Turok” ao seu primeiro filho. O nome poderia ser trocado 
depois de 1 ano e a criança deveria ter nascido em um hospital 
americano.

• Este valor seria uma espécie de bolsa de estudos, para pagar a 
futura faculdade do bebê ou até mesmo ser usado para as 
despesas durante a infância.

• Quem estivesse interessado em participar teria que se registrar 
no site do concurso, que iria escolher um feliz (e corajoso) casal 
como vencedor. Este casal então teria que assinar uma carta de 
compromisso e disponibilizar uma certidão de nascimento legal 
indicando que o nome da criança era “Turok”. 

• A empresa ainda tinha uma promoção similar no Reino Unido, 
onde pedia que 5 adultos trocassem legalmente seu nome para 
“Turok” por 1 ano, em retorno de U$800 e a coleção completa 
de jogos Turok...



Home Theater que pode ser “vestido”

• O departamento de pesquisa da Toshiba no Japão 
está trabalhando um em “Home Theater que pode 
ser vestido”, um acessório em forma de capacete que 
terá sensor de inclinação de cabeça e uma 
experiência de visão completa 360. 

• Poderá ser usado em jogos.

• Além disso possui um ótimo design, sendo bem 
confortável e leve. Imagem a seguir.



Home Theater que pode ser “vestido”



Zombie Walk Porto Alegre!

• Sempre teve vontade de ser um zombie 
de verdade ? 

• http://www.zombiewalk.com.br/

http://www.zombiewalk.com.br/
http://www.zombiewalk.com.br/
http://www.zombiewalk.com.br/
http://www.zombiewalk.com.br/
http://www.zombiewalk.com.br/




FATOS BIZARROS SOBRE A VIDA REAL

• Sandy & Junior no Rock and Rio.
• Roberto Carlos cantando funk no especial de natal.
• Everquest, Bully e CS (por causa de um mod 

nacional) proibidos no Brasil.
• Yoda e Darth Vader em Soul Calibur IV.
• BIS sabor laranja (edição especial).
• YouTube sair do ar por causa da Cicarelli.
• Faber Castell fazendo CD-ROM.
• Video-games no Brasil pagam mais imposto que 

máquinas caça-níqueis.


