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Whatsapp apk for blackberry os 7

Nota: ou WhatsApp parou para suportar a plataforma BlackBerry. Agora só está disponível ou aplicativo WhatsUp10 Fixer. Ou o WhatsApp Messenger é um servi-o de mensagens instantâneas-nees para smartphones BlackBerry, um substituto de prática para ou SMS tradicional, graas à sua integração com para lista de contatos do usuário. Além disso, ou enviar mensagens é
gratuita é voc' estiver conectado com Wi-Fi um relacionado. Depois de baixar ou WhatsUp 10 Fixer, voc á pode usar ou dispositivo para enviar mensagens de voz, vídeos e imagens ilimitadas. Voc' também pode compartilhar sua localização e levantar grupos de trocarte como mesmas mensagens com vários usuários ao mesmo tempo. O WhatsApp Messenger para BlackBerry
também está disponível para Android, iPhone e Windows Phone. Última modificação: 15 de outubro de 2020 às 16:42. * Nova ferramenta de gerenciamento de armazenamento facilita a remoção de itens a granel e libera espaço. Vá para Configurações &gt; Armazenamento e Dados &gt; Gerenciar armazenamento para começar. * Nova ferramenta de gerenciamento de
armazenamento facilita a remoção de itens a granel e libera espaço. Vá para Configurações &gt; Armazenamento e Dados &gt; Gerenciar armazenamento para começar. * Os bate-papos agora podem ser silenciados para sempre em vez de apenas 1 ano. * Novas opções de pesquisa permitem filtrar por autor e tipo de conteúdo.* As chamadas em grupo agora suportam o modo
de imagem na imagem para fácil multitarefa.* O menu de anexo foi atualizado para incluir ícones atualizados e re-adicionar o atalho da câmera. * Novas opções de pesquisa permitem filtrar por autor e tipo de conteúdo.* As chamadas em grupo agora suportam o modo de imagem na imagem para fácil multitarefa.* O menu de anexo foi atualizado para incluir ícones atualizados e
re-adicionar o atalho da câmera. * Chamadas em grupo agora suportam o modo imagem-em-imagem para fácil multitarefa.* O menu de anexo foi atualizado para incluir ícones atualizados e adicionar o atalho da câmera. * O WhatsApp agora suporta adesivos animados. Você pode encontrar o primeiro conjunto de novos pacotes animados na loja de adesivos.* Adicionado
suporte a código QR para que você possa adicionar rapidamente contatos e empresas sem digitar um número de telefone. Toque no ícone 'QR' em Configurações para começar.* Quando você estiver em uma chamada de vídeo em grupo, agora você pode pressionar e segurar para maximizar o vídeo de um participante. * O WhatsApp agora suporta adesivos animados. Você
pode encontrar o primeiro conjunto de novos pacotes animados na loja de adesivos.* Adicionado suporte a código QR para que você possa adicionar rapidamente contatos e empresas sem digitar um número de telefone. Toque no ícone 'QR' em Configurações para começar.* Quando você estiver em uma chamada de vídeo em grupo, agora você pode manter para maximizar o
vídeo de um participante. * O WhatsApp agora suporta adesivos animados. Você pode encontrar o primeiro conjunto de novos pacotes animados na loja de adesivos.* Adicionado suporte a código QR para que você possa adicionar rapidamente contatos e empresas sem digitar um número de telefone. Toque no ícone 'QR' em Configurações para começar.* Quando você estiver
em uma chamada de vídeo em grupo, agora você pode pressionar e segurar para maximizar o vídeo de um participante. * O WhatsApp agora suporta adesivos animados. Você pode encontrar o primeiro conjunto de novo Pacotes na loja de adesivos.* Adicionado suporte para códigos QR para que você possa adicionar rapidamente contatos e empresas sem digitar um número
de telefone. Toque no ícone 'QR' em Configurações para começar.* Quando você estiver em uma chamada de vídeo em grupo, agora você pode pressionar e segurar para maximizar o vídeo de um participante. * O WhatsApp agora suporta adesivos animados. Você pode encontrar o primeiro conjunto de novos pacotes animados na loja de adesivos.* Adicionado suporte a
código QR para que você possa adicionar rapidamente contatos e empresas sem digitar um número de telefone. Toque no ícone 'QR' em Configurações para começar.* Quando você estiver em uma chamada de vídeo em grupo, agora você pode pressionar e segurar para maximizar o vídeo de um participante. * O WhatsApp agora suporta adesivos animados. Você pode
encontrar o primeiro conjunto de novos pacotes animados na loja de adesivos.* Adicionado suporte a código QR para que você possa adicionar rapidamente contatos e empresas sem digitar um número de telefone. Toque no ícone 'QR' em Configurações para começar.* Quando você estiver em uma chamada de vídeo em grupo, agora você pode pressionar e segurar para
maximizar o vídeo de um participante. - Chamadas de voz e vídeo em grupo agora suportam até 8 participantes. Todos os participantes devem estar na versão mais recente do WhatsApp. - Chamadas de voz e vídeo em grupo agora suportam até 8 participantes. Todos os participantes devem estar na versão mais recente do WhatsApp. - Chamadas de voz e vídeo em grupo
agora suportam até 8 participantes. Todos os participantes devem estar na versão mais recente do WhatsApp. - Chamadas de voz e vídeo em grupo agora suportam até 8 participantes. Todos os participantes devem estar na versão mais recente do WhatsApp. - Chamadas de voz e vídeo em grupo agora suportam até 8 participantes. Todos os participantes devem estar na
versão mais recente do WhatsApp. - Chamadas de voz e vídeo em grupo agora suportam até 8 participantes. Todos os participantes devem estar na versão mais recente do WhatsApp. - O modo escuro já está disponível. Experimente indo para Configurações &gt; Chats &gt; Theme &gt; selecione 'Dark'. Para usuários do Android 10, o modo escuro é ativado automaticamente
quando ativado nas configurações do sistema. - O modo escuro já está disponível. Experimente indo para Configurações &gt; Chats &gt; Theme &gt; selecione 'Dark'. Para usuários do Android 10, o modo escuro é ativado automaticamente quando ativado nas configurações do sistema. - O modo escuro já está disponível. Experimente indo para Configurações &gt; Chats &gt;
Theme &gt; selecione 'Dark'. Para usuários do Android 10, o modo escuro é ativado automaticamente quando ativado nas configurações do sistema. - O modo escuro já está disponível. Experimente indo para Configurações &gt; Chats &gt; Theme &gt; selecione 'Dark'. Para usuários do Android 10, o modo escuro está ativado quando ativado nas configurações do sistema. -
Novas configurações de privacidade permitem controlar quem pode adicionar aos grupos. Vá para Configurações &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Grupos para começar.- Suporte de espera de chamadas adicionado para que você possa optar por aceitar uma chamada de WhatsApp recebida enquanto você já está em outra chamada.- Agora você pode precisar de uma
impressão digital para desbloquear o WhatsApp. Toque em Configurações &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Bloqueio de impressões digitais e ativar desbloqueio de impressões digitais.- Corrigimos um problema que causou dreno rápido da bateria em alguns dispositivos. Dispositivos. As novas configurações de privacidade permitem controlar quem pode adicioná-lo a grupos. Vá
para Configurações &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Grupos para começar.- Suporte de espera de chamadas adicionado para que você possa optar por aceitar uma chamada de WhatsApp recebida enquanto você já está em outra chamada.- Agora você pode precisar de uma impressão digital para desbloquear o WhatsApp. Toque em Configurações &gt; Conta &gt; Privacidade
&gt; Bloqueio de impressões digitais e ativar desbloqueio de impressões digitais.- Corrigimos um problema que causou dreno rápido da bateria em alguns dispositivos. - Novas configurações de privacidade permitem controlar quem pode adicionar aos grupos. Vá para Configurações &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Grupos para começar.- Suporte de espera de chamadas
adicionado para que você possa optar por aceitar uma chamada de WhatsApp recebida enquanto você já está em outra chamada.- Agora você pode precisar de uma impressão digital para desbloquear o WhatsApp. Toque em Configurações &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Bloqueio de impressões digitais e ativar desbloqueio de impressões digitais.- Corrigimos um problema
que causou dreno rápido da bateria em alguns dispositivos. - nuove impostazioni di privacidade por controlador é chi puá aggiungerti ai gruppi. Vai a Impostazioni &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Gruppi-chiamata en attesa ora supportata por decisão você vai accettare una chiamata WhatsApp in arrivo during un'altra mata- ora puoi richiedere un'impronta digitale per sbloc
WhatsApp. Tocca Impostazioni &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Blocco com impressão digital e attiva Sblocca com impressão digital- risolto un problema di consumo rapido della batterya su alcuni dispositivi - nuove imposzioni di privacy per controllare chi pu-canggiungerti ai gruppi. Vai a Impostazioni &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Gruppi-chiamata en attesa ora supportata por
decisão você vai accettare una chiamata WhatsApp in arrivo during un'altra mata- ora puoi richiedere un'impronta digitale per sbloc WhatsApp. Tocca Impostazioni &gt; Conta &gt; Privacidade &gt; Blocco com impressão digital e attiva Sblocca com impressão digital- risolto um problema di consumo rapido della batterya su alcuni dispositivi • Mensagens de voz consecutivas agora
serão reproduzidas em sequência, para que você não precise pressionar play em cada mensagem. • Mensagens de voz consecutivas agora serão reproduzis em sequência, para que você não precise pressionar play em cada mensagem. • Mensagens de voz consecutivas agora serão reproduzis em sequência, para que você não precise pressionar play em cada mensagem. •
Mensagens de voz consecutivas agora serão reproduzis em sequência, para que você não precise pressionar play em cada mensagem. • Mensagens de voz consecutivas agora serão reproduzis em sequência, para que você não precise pressionar play em cada mensagem. • Mensagens de voz consecutivas agora serão reproduzis em sequência, para que você não precise
pressionar play em cada mensagem. • Correção de segurança para Mensagens de voz consecutivas agora serão reproduzis em sequência, para que você não precise pressionar play em cada mensagem. • Correção de segurança para CVE-2019-3568.• Mensagens de voz consecutivas agora serão reproduzis em sequência, para que você não precise pressionar a reprodução
em cada mensagem. • Correção de segurança para CVE-2019-3568.• Mensagens de voz consecutivas agora serão reproduzis em sequência, para que você não precise pressionar a reprodução em cada mensagem. • Correção de segurança para CVE-2019-3568. • Segurança CVE-2019-3568. • Agora é mais fácil iniciar chamadas de voz e vídeo em grupo. Basta tocar no botão
de chamada em grupos ou selecionar Nova Chamada de Grupo ao iniciar uma nova chamada na guia Chamadas. Grupo chama apoio de até 4 participantes. • Agora é mais fácil iniciar chamadas de voz e vídeo em grupo. Basta tocar no botão de chamada em grupos ou selecionar Nova Chamada de Grupo ao iniciar uma nova chamada na guia Chamadas. Grupo chama apoio
de até 4 participantes. • Agora é mais fácil iniciar chamadas de voz e vídeo em grupo. Basta tocar no botão de chamada em grupos ou selecionar Nova Chamada de Grupo ao iniciar uma nova chamada na guia Chamadas. Grupo chama apoio de até 4 participantes. • Agora é mais fácil iniciar chamadas de voz e vídeo em grupo. Basta tocar no botão de chamada em grupos ou
selecionar Nova Chamada de Grupo ao iniciar uma nova chamada na guia Chamadas. Grupo chama apoio de até 4 participantes. • Agora é mais fácil iniciar chamadas de voz e vídeo em grupo. Basta tocar no botão de chamada em grupos ou selecionar Nova Chamada de Grupo ao iniciar uma nova chamada na guia Chamadas. Grupo chama apoio de até 4 participantes. •
Agora é mais fácil iniciar chamadas de voz e vídeo em grupo. Basta tocar no botão de chamada em grupos ou selecionar Nova Chamada de Grupo ao iniciar uma nova chamada na guia Chamadas. Grupo chama apoio de até 4 participantes. • Introdução de adesivos! Agora você pode baixar e enviar adesivos expressivos em chats. Toque no ícone emoji enquanto estiver em um
bate-papo e toque no ícone de adesivo na parte inferior para começar. Você também pode tocar no ícone + para baixar mais pacotes de adesivos. Se você quiser criar seus próprios Adesivos para WhatsApp, visite whatsapp.com/stickers para começar.• Agora você pode deslizar diretamente para uma mensagem para responder. • Introdução de adesivos! Agora você pode baixar
e enviar adesivos expressivos em chats. Toque no ícone emoji enquanto estiver em um bate-papo e toque no ícone de adesivo na parte inferior para começar. Você também pode tocar no ícone + para baixar mais pacotes de adesivos. Se você quiser criar seus próprios Adesivos para WhatsApp, visite whatsapp.com/stickers para começar.• Agora você pode deslizar diretamente
para uma mensagem para responder. • Introdução de adesivos! Agora você pode baixar e enviar adesivos expressivos em chats. Toque no ícone emoji enquanto estiver em um bate-papo e toque no ícone de adesivo na parte inferior para começar. Você também pode tocar no ícone + para baixar mais pacotes de adesivos. Se você quiser criar seus próprios Adesivos para
WhatsApp, visite whatsapp.com/stickers para começar.• Agora você pode deslizar diretamente para uma mensagem para responder. • Agora você pode deslizar para a direita em uma mensagem para responder. - O grupo agora pode optar por permitir que apenas administradores enviem mensagens para um grupo. Abra informações em grupo &gt; toque em Configurações de
grupo. Os não administradores poderão continuar lendo mensagens e responder em particular tocando no Gerenciador de Mensagens. - Os administradores do grupo agora podem optar por permitir que apenas os administradores enviem mensagens para um grupo. Abra informações em grupo &gt; toque em Configurações de grupo. Os não administradores poderão continuar
lendo mensagens e responder em particular tocando no Gerenciador de Mensagens. - Os administradores do grupo agora podem optar por permitir que apenas os administradores enviem mensagens para um grupo. Grupo Aberto &gt; Toque em Configurações de grupo. Os não administradores poderão continuar lendo mensagens e responder em particular tocando no
Gerenciador de Mensagens. - Os administradores do grupo agora podem optar por permitir que apenas os administradores enviem mensagens para um grupo. Abra informações em grupo &gt; toque em Configurações de grupo. Os não administradores poderão continuar lendo mensagens e responder em particular tocando no Gerenciador de Mensagens. - Os administradores
do grupo agora podem optar por permitir que apenas os administradores enviem mensagens para um grupo. Abra informações em grupo &gt; toque em Configurações de grupo. Os não administradores poderão continuar lendo mensagens e responder em particular tocando no Gerenciador de Mensagens. - Os administradores do grupo agora podem optar por permitir que
apenas os administradores enviem mensagens para um grupo. Abra informações em grupo &gt; toque em Configurações de grupo. Os não administradores poderão continuar lendo mensagens e responder em particular tocando no Gerenciador de Mensagens. - Os administradores do grupo agora podem optar por permitir que apenas os administradores enviem mensagens para
um grupo. Abra informações em grupo &gt; toque em Configurações de grupo. Os não administradores poderão continuar lendo mensagens e responder em particular tocando no Gerenciador de Mensagens. • Agora você pode gravar facilmente mensagens de voz longas. Ao gravar uma mensagem de voz, basta deslizar para cima para bloquear a gravação para que você possa
continuar gravando sem manter o dedo para baixo.• Se você é um administrador de grupo, agora você pode remover os direitos administrativos de outros participantes. Selecione o administrador em Informações do Grupo e toque em Descartar como administrador. • Os administradores de grupo agora podem escolher quem pode alterar o assunto, o ícone e a descrição de um
grupo indo para as Informações do Grupo e tocando em Configurações de grupo. • Agora você pode gravar facilmente mensagens de voz longas. Ao gravar uma mensagem de voz, basta deslizar para cima para bloquear a gravação para que você possa continuar gravando sem manter o dedo para baixo.• Se você é um administrador de grupo, agora você pode remover os
direitos administrativos de outros participantes. Selecione o administrador em Informações do Grupo e toque em Descartar como administrador. • Os administradores de grupo agora podem escolher quem pode alterar o assunto, o ícone e a descrição de um grupo indo para as Informações do Grupo e tocando em Configurações de grupo. • Se você é um administrador de grupo,
agora você pode remover os direitos de administrador de outros participantes. Selecione o administrador em Informações do Grupo e toque em Descartar como administrador. • Os administradores de grupo agora podem escolher quem pode alterar o assunto, o ícone e a descrição de um grupo indo para as Informações do Grupo e tocando em Configurações de grupo. • Se você
é um administrador de grupo, agora você pode remover os direitos de outros participantes. Selecione o administrador em Informações do Grupo e toque em Descartar como administrador. • Os administradores de grupo agora podem escolher quem pode alterar o assunto, o ícone e a descrição de um grupo indo para as Informações do Grupo e tocando em Configurações de
grupo. • Agora você pode adicionar uma descrição a um grupo. Deixe os membros do grupo saberem sobre informações importantes ou o tema do grupo. As descrições do grupo também são visíveis quando alguém é convidado através do link de convite de grupo. • Alternar facilmente entre chamadas de voz e vídeo. Basta tocar no botão de vídeo durante uma chamada.• A partir
das informações do grupo, você pode pesquisar a lista de participantes do grupo • Agora você pode adicionar uma descrição a um grupo. Deixe os membros do grupo saberem sobre informações importantes ou o tema do grupo. Descrições do grupo também convidando alguém através do link de convite do grupo. • Alternar facilmente entre chamadas de voz e vídeo. Basta tocar
no botão de vídeo durante uma chamada.• A partir das informações do grupo, você pode pesquisar a lista de participantes do grupo • Agora você pode adicionar uma descrição a um grupo. Deixe os membros do grupo saberem sobre informações importantes ou o tema do grupo. As descrições do grupo também são visíveis quando alguém é convidado através do link de convite
de grupo. • Alternar facilmente entre chamadas de voz e vídeo. Basta tocar no botão de vídeo durante uma chamada.• A partir das informações do grupo, você pode pesquisar a lista de participantes do grupo • Agora você pode adicionar uma descrição a um grupo. Deixe os membros do grupo saberem sobre informações importantes ou o tema do grupo. As descrições do grupo
também são visíveis quando alguém é convidado através do link de convite de grupo.• Alternar facilmente entre chamadas de voz e vídeo. Basta tocar no botão de vídeo durante uma chamada.• A partir das informações do grupo, você pode pesquisar a lista de participantes do grupo • Você pode reconfigurar uma atualização somente de texto em seu perfil e ela se chama About.
Toque em Configurações e toque no nome do seu perfil para editá-lo. Obrigado pelo feedback!• Procure o GIF animado perfeito diretamente do WhatsApp. Toque no botão emoji em um bate-papo e toque em GIFs na parte inferior do painel de emojis para começar. • Você pode reconfigurar uma atualização somente de texto em seu perfil e ela se chama About. Toque em
Configurações e toque no nome do seu perfil para editá-lo. Obrigado pelo feedback!• Procure o GIF animado perfeito diretamente do WhatsApp. Toque no botão emoji em um bate-papo e toque em GIFs na parte inferior do painel de emojis para começar. • Você pode reconfigurar uma atualização somente de texto em seu perfil e ela se chama About. Toque em Configurações e
toque no nome do seu perfil para editá-lo. Obrigado pelo feedback!• Procure o GIF animado perfeito diretamente do WhatsApp. Toque no botão emoji em um bate-papo e toque em GIFs na parte inferior do painel de emojis para começar. • Você pode reconfigurar uma atualização somente de texto em seu perfil e ela se chama About. Toque em Configurações e toque no nome do
seu perfil para editá-lo. Obrigado pelo feedback!• Procure o GIF animado perfeito diretamente do WhatsApp. Toque no botão emoji em um bate-papo e toque em GIFs na parte inferior do painel de emojis para começar. • Você pode reconfigurar uma atualização somente de texto em seu perfil e ela se chama About. Toque em Configurações e toque no nome do seu perfil para
editá-lo. Obrigado pelo feedback!• Procure o GIF animado perfeito diretamente do WhatsApp. Toque no botão emoji em um bate-papo e, em seguida, toque Toque em GIFs na parte inferior do painel de emojis para começar. • Agora você pode excluir mensagens enviadas por engano. Basta tocar e segurar uma mensagem enviada nos últimos 7 minutos, toque em excluir e
selecione Excluir para todos. A mensagem será apagada para você e todos no bate-papo. Requer a versão mais recente do WhatsApp.• Localização ao vivo: Agora você pode compartilhar sua localização em tempo real com a família e amigos. Abra qualquer chat, toque no ícone Attach &gt; Location e toque em Compartilhar Local ao Vivo para começar. • Você pode agora
atualizações somente de texto para o seu status e ficará visível por 24 horas. Basta tocar no ícone do lápis na guia Status, digitar o que quiser e escolher uma cor de fundo ou fonte de sua escolha.• Quando você estiver em uma chamada de vídeo, você pode tocar novamente para continuar a chamada de vídeo no modo imagem-em-imagem (Android 8.0+). • Agora você pode
postar atualizações somente de texto em seu estado e elas ficarão visíveis por 24 horas. Basta tocar no ícone do lápis na guia Status, digitar o que quiser e escolher uma cor de fundo ou fonte de sua escolha.• Quando você estiver em uma chamada de vídeo, você pode tocar novamente para continuar a chamada de vídeo no modo imagem-em-imagem (Android 8.0+). • Quando
você recebe várias fotos ou vídeos seguidos pelo mesmo remetente, eles agora serão agrupados como um álbum. Versão anterior:• Agora você pode enviar documentos de qualquer tipo. Para enviar um documento, abra um chat &gt; toque em Attach &gt; Document.• ???? Encontre rapidamente o emoji certo com pesquisa de emojis. Toque no ícone emoji (????) em um bate-
papo e toque no ícone de pesquisa (????) no canto inferior esquerdo. ???? • Agora você pode enviar documentos de qualquer tipo. Para enviar um documento, abra um chat, toque em Anexar — documento.• ???? Encontre rapidamente o emoji certo com pesquisa de emojis. Toque no ícone emoji (????) em um bate-papo e toque no ícone de pesquisa (????) no canto inferior
esquerdo. ???? • A partir da câmera do aplicativo, agora você pode deslizar para cima para ver todas as suas fotos e vídeos.• Ao digitar texto em um chat, você pode tocar e segurar para selecionar texto para facilmente negrito, strikethrough ou itálico.• Vários aprimoramentos de design para chamadas de voz e vídeo. • Se você é um administrador de grupo, agora você pode
remover os direitos administrativos de outros participantes. Selecione o administrador em Informações do Grupo e toque em Descartar como administrador. • Os administradores de grupo agora podem escolher quem pode alterar o assunto, o ícone e a descrição de um grupo indo para as Informações do Grupo e tocando em Configurações de grupo. • Coloque os chats no topo
da sua lista de bate-papo, para que você possa encontrá-los rapidamente. Basta tocar e segurar um bate-papo e tocar no ícone do pino na parte superior da tela. • Coloque os chats no topo da sua lista de bate-papo, para que você possa encontrá-los rapidamente. Basta tocar e segurar um bate-papo e tocar no ícone do pino na parte superior da tela. • Agora você pode enviar
várias placas de contato ao mesmo tempo • Suporte para envio de GIFs com o teclado GBoard do Google (Android 7.1+) • Você pode reconfigurar uma atualização somente de texto em seu perfil e se chama About. Toque em Configurações e toque no nome do seu perfil para editá-lo. Obrigado pelo feedback!• WhatsApp Status: Poste fotos, vídeos e GIFs para o seu estado e
compartilhe com seus contatos o que está acontecendo o dia todo. O O status de seus contatos aparecerá na guia Status e desaparecerá após 24 horas. Toque e mantenha o nome de um contato na guia Status para silenciar suas atualizações. • WhatsApp Status: Poste fotos, vídeos e GIFs em seu estado e compartilhe com seus contatos o que está acontecendo ao longo do
seu dia. As atualizações de status de seus contatos aparecem na guia Status e desaparecerão após 24 horas. Pressione e mantenha o nome de um contato na guia Status para silenciar suas atualizações.• Acesse rapidamente a câmera deslizando o dedo da guia Chats.• Acione a verificação em duas etapas em Configurações &gt; Conta para exigir um código de acesso ao
registrar seu número de telefone no WhatsApp. • Reprodução de vídeos imediatamente sem esperar que eles baixem primeiro. Os vídeos serão baixados para o seu telefone enquanto o vídeo está sendo reproduzido. (Android 4.1+ e só funciona com vídeos enviados desde a versão mais recente do aplicativo para Android)• Apresentamos chamadas de vídeo do WhatsApp. Com
chamadas de vídeo gratuitas, você pode ter conversas presenciais com seus amigos e familiares em todo o mundo. As taxas de dados podem ser aplicadas. (requer Android 4.1+)• Agora você pode enviar e receber GIFs animados • Reprodução de vídeos imediatamente sem esperar que eles baixem primeiro. Os vídeos serão baixados para o seu telefone enquanto o vídeo está
sendo reproduzido. (Android 4.1+ e só funciona com vídeos enviados desde a versão mais recente do aplicativo para Android)• Apresentamos chamadas de vídeo do WhatsApp. Com chamadas de vídeo gratuitas, você pode ter conversas presenciais com seus amigos e familiares em todo o mundo. As taxas de dados podem ser aplicadas. (requer Android 4.1+)• Agora você
pode enviar e receber GIFs animados • Reprodução de vídeos imediatamente sem esperar que eles baixem primeiro. Os vídeos serão baixados para o seu telefone enquanto o vídeo está sendo reproduzido. (Android 4.1+ e só funciona com vídeos enviados desde a versão mais recente do aplicativo para Android)• Apresentamos chamadas de vídeo do WhatsApp. Com
chamadas de vídeo gratuitas, você pode ter conversas presenciais com seus amigos e familiares em todo o mundo. As taxas de dados podem ser aplicadas. (requer Android 4.1+)• Agora você pode enviar e receber GIFs animados • Reprodução de vídeos imediatamente sem esperar que eles baixem primeiro. Os vídeos serão baixados para o seu telefone enquanto o vídeo está
sendo reproduzido. (Android 4.1+ e só funciona com vídeos enviados desde a versão mais recente do aplicativo para Android)• Apresentamos chamadas de vídeo do WhatsApp. Com chamadas de vídeo gratuitas, você pode ter conversas presenciais com seus amigos e familiares em todo o mundo. As taxas de dados podem ser aplicadas. (requer Android 4.1+)• Agora você
pode enviar e receber GIFs animados • Reprodução de vídeos imediatamente sem esperar que eles baixem primeiro. Os vídeos serão baixados para o seu telefone enquanto o vídeo está sendo reproduzido. (Android 4.1+ e só funciona com vídeos enviados desde a versão mais recente do aplicativo para Android)• Apresentamos chamadas de vídeo do WhatsApp. Com
chamadas de vídeo gratuitas, você pode ter conversas presenciais com seus amigos e familiares em todo o mundo. As taxas de dados podem ser aplicadas. (requer Android 4.1+)• Agora você pode enviar e receber GIFs animados • Introduzir chamadas de vídeo do WhatsApp. Com chamadas de vídeo gratuitas, você pode ter conversas presenciais com seus amigos e familiares
em todo o mundo. As taxas de dados podem ser aplicadas. (requer Android 4.1+)• Agora você pode enviar e receber GIFs animados • Agora você pode desenhar ou adicionar e emojis para as fotos e vídeos que você captura no WhatsApp. Você também pode escolher um tamanho de escova ou estilo de fonte arrastando à esquerda no seletor de cores• Em grupos, agora você
pode mencionar pessoas específicas digitando o símbolo do símbolo • Os administradores do grupo agora podem convidar as pessoas a participar de um grupo compartilhando um link. Link. Informações do grupo, basta tocar Em Adicionar participantes &gt; Convidar para grupo via link• Novo emoji. E enviar um único emoji agora vai parecer maior em bate-papos. • Agora você
pode desenhar ou adicionar texto e emojis às fotos e vídeos que você captura no WhatsApp. Você também pode escolher um tamanho de escova ou estilo de fonte arrastando à esquerda no seletor de cores• Em grupos, agora você pode mencionar pessoas específicas digitando o símbolo do símbolo • Os administradores do grupo agora podem convidar as pessoas a participar
de um grupo compartilhando um link. Nas informações do grupo, basta tocar em Adicionar participantes &gt; Convidar para agrupar através do link• Novo emoji. E enviar um único emoji agora vai parecer maior em bate-papos. • Ao compartilhar ou encaminhar mensagens, agora você pode enviar para vários chats ao mesmo tempo • Os chats que você contata frequentemente
aparecem agora ao encaminhar ou compartilhar mensagens• Durante a gravação de vídeos, deslize para cima ou para baixo para ampliar e sair• Um novo flash frontal ajuda a capturar selfies no escuro • Ao compartilhar ou encaminhar mensagens , Agora você pode enviar para vários chats ao mesmo tempo• Os chats que você entra em contato com frequência agora aparecem
ao encaminhar ou compartilhar mensagens• Durante a gravação de vídeos, deslize para cima ou para baixo para ampliar e sair• Um novo flash frontal ajuda a capturar selfies no escuro • Ao fazer uma chamada do WhatsApp, agora você pode deixar rapidamente uma mensagem de voz se sua chamada não tiver sido atendida , assim como correio de voz.• Chamadas perdidas
agora aparecem em chats. Responda a mensagens específicas em qualquer chat. Basta tocar e segurar qualquer mensagem e tocar no botão de resposta na parte superior da tela. Você pode até tocar na parte citada da mensagem para navegar até a mensagem original. Responda a mensagens específicas em qualquer chat. Basta tocar e segurar qualquer mensagem e tocar
no botão de resposta na parte superior da tela. Você pode até tocar na parte citada da mensagem para navegar até a mensagem original. Mensagem.
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