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O WhatsApp vai manter suporte a uma versão antiga do Android até pelo menos
2020.
A empresa anunciou que o aplicativo vai continuar funcionando por mais dois anos
para quem ainda tem o Android 2.3 Gingerbread.
Lançado em 2010, o Gingerbread ainda é usado por 0,3% dos usuários do sistema
móvel do Google.
O WhatsApp garantiu que, até o dia 1º de fevereiro de 2020, essas pessoas vão
continuar podendo usar o aplicativo sem problemas.

Veja também:
Golpe no WhatsApp promete prêmios falsos da Coca-Cola pela Copa do
MundoWhatsApp agora dedura quando uma mensagem foi encaminhada WhatsApp
remove antigo gravador de mensagens de voz do aplicativo do Android

Apesar de manter o funcionamento do app, o WhatsApp não vai mais adicionar
novos recursos para a plataforma.
Além disso, é possível que algumas as funcionalidades disponíveis hoje parem de
funcionar com o tempo.
Além de ampliar o suporte ao Android Gingerbread, o WhatsApp também anunciou
que no mesmo dia vai parar de atualizar o aplicativo para o iOS 7, lançado em 2013.
Você faz compras Online?
Não deixe de conferir a nova extensão do Olhar Digital que garante o preço mais
baixo e ainda oferece testadores automáticos de cupons.
Clique aqui para instalar.
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Como esconder suas conversas no
WhatsApp
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No WhatsApp, as conversas com os contatos ficam expostas na tela inicial do app,
mas algumas delas podem ser particulares.
Você sabia que é possível esconder uma conversa no aplicativo sem perdê-la?
Confira já como fazer com nosso tutorial!
O recurso utilizado para esta tarefa está disponível no próprio aplicativo do
WhatsApp e funciona tanto no Android quanto no iPhone, com diferenças sutis entre os
dois sistemas.
Começando pelo Android.
Na tela inicial do WhatsApp, escolha a conversa que deseja esconder, toque nela e
mantenha a tela pressionada até aparecer o menu de opções na barra superior do app.
Na sequência, clique no penúltimo item localizado à direita, representado por uma
pasta com uma seta para baixo.
Pronto: a conversa foi arquivada e você receberá uma notificação confirmando o
arquivamento.
Agora, se você estiver usando o iPhone, o procedimento é um pouco diferente.
Para esconder o contato escolhido, clique nele na página inicial do WhatsApp,
segure-o e role o menu de opções para cima.
Aí, é só clicar na função “Arquivar”.
Ou então, mais simples ainda: basta deslizar o dedo para a esquerda e apertar o
botão azul.
Pronto!
Neste momento o contato já estará escondido da tela inicial do WhatsApp.
Quando precisar retornar a falar com ele no Android, ao final da lista de contatos
haverá o item “Conversas arquivadas”, toque nele e então selecione o contato.
No iPhone, a opção aparece na parte superior do app.
Importante mencionar que as conversas arquivadas não são deletadas, e ao voltar
a falar com o contato ou receber uma mensagem dele, a conversa retornará à tela inicial,
sendo preciso refazer o processo para escondê-la.
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