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 cheio” com a pirataria são osautores
independentes que, por muitas vezes,
tiram dinheiro do próprio bolso para
financiarem seus projetos. Cada
centavo é importantíssimo para eles,
ainda mais neste triste período
pandêmico.
Por tanto, cabe aos consumidores se
conscientizarem e apoiarem os
órgãos de fiscalização. A ABDR
(Associação Brasileira de Direitos
Reprográficos) é uma das instituições
que combate a pirataria no país,
retirando do ar sites que publicam
links ilegais. Também existe a SNEL
(Sindicato Nacional dos Editores de
Livros) que, em seu portal, possibilita
que o consumidor denuncie
diretamente qualquer tipo de
irregularidade.
Com isso, a Live Action faz um apelo
a todos os nossos leitores. Apoiem a
literatura nacional. Não consumam,
não baixem e não divulguem sites e
grupos de pirataria. Nos dias de hoje
é possível, inclusive, assinar planos
acessíveis de aplicativos de leitura
(como o Kindle) por preços mais
acessíveis. E claro, também existem
os sebos, livrarias nas quais é possível
comprar, vender e trocar livros usados
com outras pessoas.
Tendo tudo isso em vista, é possível
sim proteger os nossos autores que
precisam, mais do que nunca, deste
apoio para sustentarem não apenas
suas obras, mas também a cultura
literária brasileira.

A pirataria  na
literatura brasileira

precisa acabar!
         vida de um autor de livros não é
nada fácil. Além da falta de incentivo
dos órgãos governamentais – basta
lembrar que o governo reduziu o
Ministério da Cultura à uma mera
secretaria completamente instável –,
autores e editoras sofrem há anos
com um problema que parece não ter
fim: a pirataria.
Embora existam as leis 9.610/98 e
10.695/01 que regulam os direitos
autorais no país, as obras não estão
nada protegidas com as “infinitas”
possibilidades que a Internet oferece.
Sendo assim, qualquer livro pode ser
facilmente pirateado em arquivos
PDF, ePub, Mobi e Word. 
Dessa maneira, sites e até grupos de
Telegram fornecem o download
gratuitos dos mais variados livros,
incluindo aqueles que não estão em
domínio público, ou seja, que não
possuem permissão para serem
distribuídos desta maneira – em
outras palavras, esta é uma prática
ilegal. 
Embora a prática da leitura esteja
sendo fomentada, esta simples ação
de baixar um arquivo atinge todo um
segmento cultural. Não é barato
produzir e distribuir um livro no Brasil.
Inúmeros profissionais trabalham não
apenas no conteúdo, como também
na fabricação destas obras. Com a
pirataria, todos esses profissionais
são diretamente afetados – pois não
recebem lucro por aquilo que
produziram. Grandes editoras sofrem
prejuízo, mas quem é ''atingindo em 
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notícias

Ator Alec Baldwin atira acidentalmente em
diretora de filmagens de filme

Alice Cassimiro e Gabriella Dorrel

 Halyna Hutchins, diretora de fotografia de novo
filme estrelado por Alec Baldwin, morreu após ser
atingida por um disparo acidental vindo do ator
durante o ensaio de uma cena na última quinta-feira
(21). Segundo declarações do diretor e do
cinegrafista Reid Russel, Baldwin foi informado que a
arma estava descarregada antes de ensaiar os
disparos.
No dia 21 de outubro a notícia de que a diretora de
fotografia Halyna Hutchins, conhecida como um
nome em ascensão no universo cinematográfico,
havia sido atingida por um disparo durante as
filmagens do filme "Rust”, estrelado por Alec
Baldwin, nome muito renomado na indústria por
filmes como “Os infiltrados” e “ Para sempre Alice “,
chocou o mundo.
Segundo o deadline, horas antes do ocorrido,sete
pessoas da equipe de câmeras se demitiram
alegando problemas na segurança e condições de
trabalho,o que levanta suspeitas sobre a falha na
verificação dos equipamentos antes das gravações.
O filme que se passa no século 19 estava sendo
gravado no rancho Bonanza Creek, no estado do
Novo México, local onde o acidente ocorreu.
Segundo informações do inquérito, o disparo que
atingiu Halyna também feriu o diretor Joel Souza,
que, felizmente, não ficou em estado grave, já a
diretora de fotografia, que foi atingida no peito pelo
disparo, não resistiu aos ferimentos após ser levada
às pressas para o hospital, vindo a falecer momentos
depois.
Segundo declarações do diretor e do cinegrafista
Reid Russel, Baldwin foi informado que a arma
estava descarregada antes de ensaiar os disparos.
 Autoridades disseram que o diretor- assistente Dave
Halls foi quem entregou o revólver para Baldwin e
assegurou que o mesmo estava descarregado e
segura para filmagens. Porém, após o acidente ser

Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme “Rust” morreu após ser atingida por um disparo acidental vindo do ator Alec

Baldwin no set de filmagens.

divulgado, profissionais que trabalharam
anteriormente com Halls alegaram que o mesmo
costumava desrespeitar protocolos de segurança.
Em 2019, Halls foi demitido do cargo de assistente
do filme “Freedom's Path" após uma arma ter
disparado acidentalmente durante as filmagens,
atingindo um membro da equipe de som. Ex colegas
do diretor alegaram negligência durante sua
permanência nos sets.
Por outro lado, outras pessoas presentes no set
alegam que isso é uma questão sobre a segurança
em si, não sobre Halls, haja vista que, horas antes um
grupo de cinegrafistas já havia protestado em
relação ao tema.
Vale lembrar do acidente que tirou a vida do ator
Brandon lee em 1993, que, durante as filmagens do
filme "O corvo" morreu após ser atingido por um
pedaço de projétil alojado no cano da arma que,
em teoria, deveria ser cinematográfica e com balas
de festim, que são feitas apenas de pólvora e muito
utilizadas em gravações.
Até o momento as filmagens se encontram
suspensas por tempo indeterminado até que tudo
seja resolvido e os envolvidos possam trabalhar em
segurança novamente. Baldwin se encontra
visivelmente abalado com o ocorrido, juntamente
com a família de Halyna, que está passando por um
momento de luto e aceitação.

ALec Baldwin e Halyna Hutchins/ imagem retirada do Google



É inegável que a pandemia da COVID-
19 impactou para sempre a
humanidade. Com o isolamento social,
todos os tipos de festividades e eventos
tiveram que ser interrompidos e,
naturalmente, o cinema não foi uma
exceção. Salas de cinema ao redor do
mundo precisaram ser fechadas,
gravações de filmes e séries foram
adiadas e a indústria cinematográfica
percebeu a necessidade de uma
mudança – a migração para o
streaming. Dessa forma, a Netflix, que
antes era tida como a única empresa
de streamings, ganhou uma forte
concorrência no mercado brasileiro,
com as chegadas da Amazon Prime
Vídeo, Disney+ e HBO Max. Isso
possibilitou que empresas como Disney,
Paramount e Warner pudessem reunir
seus produtos originais dentro de suas
próprias plataformas – retirando
produções antes presentes nos
catálogos da Netflix e Amazon Prime.
Atualmente temos diversas plataformas
de streaming no Brasil, com conteúdos
diversificados e preços distintos.
Decidimos então listar as principais
plataformas presentes no país, com
todos os seus respectivos planos de
assinatura e produtos presentes em
cada catálogo.

 Conheça os principais serviços
de streaming no país

 

Avalanche de Streamings? 
 

Netflix

PrimeVideo

HBO Max

Disney

Globo PLay

economia Marcos da Cruz
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plano padrão  (2 telas simultaneas)
R$39 por mês

R$9,90 por mês

plano mobile - R$19,90 por mês
plano multi tela - R$27,90 por mês

R$27,90 por mês

R$22,90 por mês

Além das principais plataformas, a recém-chegada
Paramount+ oferece um plano mensal único de R$19,90 por
mês, enquanto o NOW não possuí um custo mensal, e sim
um custo de aluguel que varia entre R$3,90 e R$9,90,
dependendo do conteúdo.

A tendência é que o número de plataformas de streaming
continue aumentando nos próximos anos. Embora a
reabertura do cinema esteja ocorrendo nos últimos meses,
ter o seu próprio streaming se tornou uma estratégia
vantajosa para os grandes estúdios, que estão menos
dependentes da Netflix. Em contrapartida, o consumidor
terá que pagar cada vez mais caro para ter acesso ao
conteúdo que, outrora, tinha na palma da mão.

Confira os principais planos:



Juliano Amaral e Irlane Rodrigues

Representatividade no
Universo Marvel

Uma coisa é fato: foi-se o tempo que filmes
e quadrinhos de super heróis eram só
conteúdos voltados para o público infantil e
geek! De uns tempos para cá, a produtora
Marvel Studios tem investido mais na
representatividade e inclusão social em
suas histórias, tentando assim, agradar a
todos os públicos. Filmes como “Pantera
Negra”, “Capitã Marvel” e “Shang-Chi: A
Lenda Dos Dez Anéis” e as séries exclusivas
do Disney+:’’Loki”,”Wanda Vision” e ”Falcão
e o Soldado Invernal” representam bem
esse novo posicionamento da empresa.
Para os fãs das décadas anteriores, essa
representatividade parecia impossível, mas,
finalmente, está sendo atingida agora. 
Apesar das histórias estarem conquistando
novos públicos e gostos, o fãs mais
conservadores acusam o estúdio de querer
mudar a essência das histórias e "lacrar”.
Uma das obras que foi vítima de ataque de
fãs e internautas é o mais novo lançamento
do estúdio nos cinemas “Os Eternos”, que
traz em seu elenco atores que fogem do
padrão étnico estadunidense e fazem parte
de diferentes etnias e: brancos, asiáticos,
negros e indiano. Há também o primeiro
personagem abertamente gay no MCU,
Phastos, interpretado pelo ator Brian Tyree
Henry. Com isso, em países do Oriente
Médio o filme sofreu censura por conta de
uma cena com um beijo gay. Pessoas
regressistas também se revoltaram nas
redes sociais.

A representatividade e inclusão que a
empresa está tentando trazer não se
restringe somente a etnia e sexualidade,
há também a inclusão de pessoas com
diferentes condições físicas. Exemplo
disso é a personagem a Makkari, tambem
no filme Os Eternos, interpretada pela
atriz Lauren Ridloff, que é a primeira
heroína com deficiência auditiva do
Universo Marvel. Aqui temos uma
curiosidade: a atriz também compartilha a
mesma deficiência na vida real! Agora
imagine a alegria de crianças e adultos
que se encontram na mesma condição ao
assistirem um filme e se depararem com
uma heroína que os represente assim? 
Naturalmente, como toda empresa
capitalista, a Marvel também pensa de
forma comercial em suas ações, afinal,
para os filmes acontecerem há
investimento financeiro, e as expectativas
de lucro e bilheteria; porém iniciativas
como essas são totalmente bem vindas e
válidas nos dias de hoje. 
O mundo precisa de mais empresas que
pensem em seu público, em sua
identificação com as obras. Vale ressaltar
que a Marvel busca alcançar novos
públicos, para que todos se sintam
incluídos e representados dentro de suas
produções cinematográficas e histórias. O
estúdio caminha rumo ao um futuro mais
abrangente e com respeito as minorias.

Shang-Chi

Shade

Primeira personagem
drag queen da Marvel,

sua primeira HQ foi
lançada em 2018

Herói chinês que teve sua
primeira aparição em

1973, e que vem
ganhando novas obras 

Phastos

Primeiro personagem
abertamente gay na

Marvel

imagem retirada do google



A ascensão da
cultura pop coreana

no mundo

Em 2012, o cantor Psy fez sucesso no
mundo todo com o hit ´´Gangnam
Style``, dando início, assim, a uma era
de destaque para a música pop
coreana. Posteriormente, o grupo BTS
surgiu e levou a cultura a outro
patamar. Atualmente, é o grupo
masculino de maior destaque e
reconhecimento. Outros grupos
famosos (como Blackpink e Monsta X)
foram criados, tendo uma média de 4
a 12 integrantes, sendo meninos ou
meninas. 
Para garantir uma carreira de sucesso
aos idols, empresas de gerenciamento
os treinam desde muito cedo (alguns
até mesmo na infância!) com aulas de
dança, canto, atuação, desfile, Makkari

Shang-Chi

    
etiqueta e idiomas. Porém, nem tudo
são flores: alguns fãs acham abusivo
tais empresas controlarem os celulares
e a dieta dos jovens. 

Mas é claro, o sucesso da cultura pop
coreana não se limita somente à
música. Nos últimos anos, os doramas
começaram a fazer um grande sucesso
entre os adolescentes, que gostam das
séries asiáticas. Apesar de ter surgido
inicialmente no Japão, essas obras são
produzidas em diversos países
orientais. É o caso de Round 6, maior
sucesso sul-coreano da Netflix que já
acumula mais de 100 milhões de
visualizações na plataforma, e de Alice
in Borderland, que assim como Round
6, tem uma temática sobre jogos
mortais (dessa vez em Tóquio), entre
outros.
 Filmes sul-coreanos acompanharam o
sucesso das demais áreas artísticas, e
em 2020, o filme ´´Parasita`` ganhou
não apenas um, mas seis Oscars! Além
de melhor filme, foi considerado o
melhor em roteiro, diretor, filme
estrangeiro, direção de arte e
montagem. Outros sucessos como
Invasão Zumbi, O hospedeiro e Okja
podem ser encontrados na Netflix. 
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Kimberlly Vitória

Você Sabia?

Primeiro grupo KPOP
Apesar do KPOP ter

ganhado força com o cantor
PSY, o grupo Seo Taiji and

Boy foi o primeiro a se
aventurar no gênero, isso

nos anos 90!

Netflix
Recentemente foi lançado

na Netflix o documento
"Blackpink Light Up The Sky".

Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa
formam o grupo Blackpink
desde 2016 e por meio do
documentário contam suas
histórias e os desafios que

todas tiveram que enfrentar
até a banda se tornar um

sucesso mundial.
 

Tudo começou na música...

Em seguida invadiu as
séries e filmes...

imagem retirada do google



 
Para nos aprofundarmos no assunto

com uma visão diferente,
entrevistamos Bruna Trovarelli, . A

jovem de vinte e oito anos mora em
São Paulo e é dona da conta do
Instagram Jornal Kpop, que tem

quase cem mil seguidores! 
 
 

Para nos aprofundarmos no assunto com uma visão diferente, entrevistamos Bruna
Trovarelli. A jovem de vinte e oito anos mora em São Paulo e é dona da Jornal KPOP,

um projeto presente em diversas redes sociais que traz notícias, coberturas e
curiosidades sobre este universo! 

 Primeiramente, pedimos para que
a entrevistada pudesse explicar a
diferença entre os termos K-Pop e
A-Pop.
“A-Pop seria a música pop da
América, como por exemplo o
Justin Bieber, e Kpop seria a
música pop da Coreia do Sul,
mesmo sendo pop, elas são
diferentes em questão de
coreografias, criação de
videoclipes, figurino, cada país
tem seu estilo de produção”.
Com YouTube, Facebook,
Instagram e Twitter, o Jornal KPOP
soma mais de 206 mil seguidores.
Ativa diariamente nas redes
sociais, Bruna revelou como surgiu
a ideia da criação de seu projeto.
“Pela falta de informação que
eu não tinha, comecei a
pesquisar, e fiquei tão
emocionada que pensei: ‘Eu
preciso espalhar isso para o
Brasil, preciso ajudar as
pessoas que também gostam do
K-Pop e não conseguem muita
informação’, então resolvi criar
meu canal e Instagram para
ajudar as pessoas a terem
acesso as notícias de idiomas
que elas são fluentes, pois
muitas notícias estão em inglês
ou coreano, então comecei a
traduzir e publicar”.
Diferentemente de hoje, a cultura
sul-coreana não era tão
globalizada e acessível aos fãs
brasileiros. Dessa maneira,
decidimos perguntar para a Bruna
como foi seu primeiro contato com
o K-Pop.
“Meu marido quem me mostrou
a primeira vez a música do BTS
‘Boy in Luv’, em 2018, gostei,
achei diferente e comecei a
pesquisar

quem cantava, comecei a
pesquisar vídeos, fotos,
informações e fiquei louca, amei
demais e não parei mais”.
E não demorou muito para o BTS
conquistar o mundo. Em 2021, o
septeto fez história ao se tornarem
o primeiro grupo de K-Pop a
receber uma indicação ao
Grammy, na categoria “Melhor
Performance Pop de Dupla ou
Grupo”. Com isso, nossa convidada
falou sobre o reconhecimento que
os idols passaram a receber.

“

“Eu acho muito bom, pois nós
vemos o quanto os grupos
batalham para ter
reconhecimento, o quanto
treinam, anos sem saber se irão
um dia debutar, sofrem com
regimes das empresas, muitas
regras, hierarquia, então essas
pessoas lutam muito atrás de
seus sonhos e eles serem
reconhecidos é maravilhoso,
pois muitos grupos não são
amados pelos coreanos, 

porém, em outros países, tem
muitos fãs, então acho muito
bom. Eles conseguirem espalhar
a fama para o mundo todo”.
O sucesso do BTS e de outros
grupos trouxe, consequentemente,
um número de fãs brasileiros cada
vez maior. Fã desde os primórdios
do gênero, Bruna abordou o tema.
“Quando eu comecei a gostar
de K-Pop, eu achava que era a
única do Brasil [risos], pois eu
nunca tinha ouvido falar sobre.
Então fui pesquisar e tinha
gente neste gênero há muitos
anos, aí eu fiquei ‘como assim
eu nunca tinha ouvido falar
disso?!’, hoje vejo que (a
comunidade) é muito grande e
tem crescido a cada dia,
acredito que crescerá ainda
mais por alguns anos”.
Bruna ainda trouxe alguns motivos
para conhecer a cultura pop da
Coréia do Sul e, na sequência,
comentou sobre o que mais gosta
de ouvir.
“Mesmo sendo uma cultura
muito diferente, as pessoas
deveriam dar uma chance,
tentar ver os bastidores, não só
o figurino, a performance, a
música, mas ver o conjunto todo,
ver tudo que eles precisam
passar para estarem ali, fora
que é uma cultura muito bonita
e divertida, muitas vezes
conforta, faz sorrir, então acho
que todos deveriam dar uma
chance”.
“Desde o início eu me apaixonei
pelo BTS, eu escuto vários
grupos, femininos e masculinos,
mas os meus principais são o
BTS”.



1

No entanto, nem tudo são flores no
universo do K-Pop. A indústria
musical no país é controlada por
agencias, como S.M. e JYP
Entertainment, que formam e
gerenciam todos os artistas do
ramo. Tendo essas informações em
vista, procuramos entender qual a
visão da entrevistada a respeito
disso.
“A meu ver elas poderiam tratar
melhor seus artistas, já que ali
existe uma troca mútua. Há
algumas empresas que
maltratam muito seus artistas, e
eu acho isso muito ruim, porém
sem agência o idol não debuta,
não consegue fazer carreira,
então infelizmente elas mesmo
assim são necessárias”.

Como citado anteriormente, se
engana quem pensa que só a
música sul-coreana está em alta.
Aproveitando o gancho, a Bruna
listou seus doramas e filmes
favoritos e disse a importância
dessas produções para o
crescimento da cultura coreana no
Brasil.
“Existem muitos dramas que eu
amo, onde podemos ver a
Coreia, conhecer lugares,
costumes, as comidas que eles
fazem, roupas que usam. Eu
indicaria Itaewon Class,
Pousando no Amor, Tudo Bem
Não Ser Normal e o filme
Parasita”. “Os dramas têm
trazido muitas pessoas para a 

cultura coreana as vezes elas
nem conhecem muito e (quando)
começam a assistir, se
apaixonam pela cultura,
costumes e demais coisas. Eu
fico feliz, pois eles realmente
investem bastante nas
produções e ter o retorno é
muito bom, poder ver um país
pequeno, muitas vezes excluído,
ter reconhecimento em algo é
gratificante”
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3 filmes para conhecer o
cinema coreano

Esse drama que se soma ao
romance conta a história de
Tae-suk, um jovem que tem o
hábito de invadir residências

quando seus moradores viajam,
vivendo nelas até que eles

retornem. Numa noite, ele se
depara com Sun-hwa, jovem
que sofre com um casamento
abusivo. Ao ajudá-la, a moça

se apaixona por ele.

2 3
Um dos mais comentados e
aclamados filmes do cinema
sul-coreano, Oldboy conta a

história de Dae-Su, que é
raptado e mantido em cativeiro

por 15 anos num quarto de
hotel, sem qualquer contato

com o mundo externo. Quando
ele é inexplicavelmente solto,
descobre que é acusado pelo

assassinato da esposa e
embarca numa missão

obsessiva por vingança.

Aqui, a Coreia do Sul decreta
estado de emergência após um
vírus desconhecido tomar conta

do país. Algumas pessoas
tentam fugir dos zumbis e ficam

presas em um trem-bala que
está a caminho de Busan, a
única cidade que não foi

afetada pelo vírus.
 

Invasão
Zumbi/Busanhaeng (2016)

de Sang-ho Yeon
 

 
Oldboy (2003), de
Chan-wook Park

 

 
Casa Vazia/Bin-jip

(2004), de Ki-duk Kim



TRÊS mCFRITAS 
SAINDO!

por Mayara Letícia/AGÊNCIA UNIMÍDIA 



 Temporada 3 é a mais
Inovadora da série.

 
   Por fim, essa temporada mostra um

lado novo dos personagens,
representatividade, emociona jovens
e adultos e traz a lição de que evitar
a educação sexual não é a solução,
pois os jovens vão continuar a ter
dúvidas e até mesmo a fazer sexo;
sendo assim, o melhor é educar para
evitar gravidez indesejada e DSTs.

 
 
 

Sex Education

Em 17 de Setembro, a Netflix
lançou oficialmente a terceira
temporada de sua série
adolescente Sex Education. A
trama gira em torno de jovens que
estão descobrindo sobre
sexualidade e mostra pautas
importantes como o aborto da
personagem Maeve, a dificuldade
de Eric e Adam de se assumirem
gays e o assédio sofrido por Aimee
no transporte público.
  No fim da segunda temporada,
Maeve e Otis resolvem dar um
tempo na clínica e focar na vida
pessoal. Otis tem que lidar com a
gravidez repentina de Jean, sua
mãe, e com Ola e Jakob, que
passam a morar na sua casa.
Maeve resolve tentar um
relacionamento com Isaac, após
ter se declarado para Otis e ele
tê-la rejeitado.
 Após a polêmica do musical de
Lily, o ex diretor, Senhor Groff, é
demitido e nas primeiras cenas
conhecemos a nova diretora. Ela
fez todo um discurso sobre colocar
a escola nos eixos, e pelo trailer
sabemos que ela está determinada
a colocar a escola ´´nos eixos
novamente``. Adam aparece
usando uma placa da vergonha e o
banheiro usado para consultas
com Maeve e Otis é destruído;
Moordale rapidamente se
transformou em uma ditatura onde

não era possível que os alunos se
expressassem da forma que
queriam e espalha a
desinformação de que
abstinência é o melhor método
contraceptivo.
O pior da temporada foi a
personagem Vivienne, que pra ter
o cargo de líder estudantil faz
tudo que a nova diretora manda,
sem questionar. Além disso,
vemos uma aproximação entre
Rahim e Adam, que deixam a
rivalidade por Eric para trás e
engatam o começo de uma
amizade. 
 Aimee finalmente decide focar
na própria saúde mental após as
sequelas do seu assédio sexual.
Uma surpresa para todos foi ver
um outro lado de Ruby, que
mostra um lado mais humano
para Otis, devido seu pai estar
doente. Isso prova não só como
ela também têm sentimentos,
mas que o estigma de patricinha
não é tudo sobre ela.
 

 
 

 sexuais. 

A série mostra dois outros
pontos importantes e que 
são tabus sociais: Jean é
muito julgada por ser mãe
um pouco mais velha 
que o ´´normal``, e Adam 
finalmente se sente 
confortável para falar 
com Eric sobre seus 
sentimentos e desejos 

Kimberlly Vitória

 A temporada 4
já foi confirmada

pela Netflix!
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Serviço de assinatura de games da
Ubisoft chegou ao Brasil

O Ubisoft+, serviço de assinatura de games da
Ubisoft, chegou ao Brasil dois anos após seu
lançamento na América do Norte e Europa.
Seguindo a onda dos streamings de séries, filmes
e músicas, a plataforma da Ubisoft+ oferecerá
mais de 100 títulos de jogos produzidos pela
empresa francesa.
Entre os principais games estão Assassin’s Creed
Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion, Immortals
Fenyx Rising, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege,
além de jogos clássicos, como Rayman e Prince of
Persia, e futuros lançamentos, como Riders
Republic e Rainbow Six Extraction. Até o
momento, os jogos estarão disponíveis apenas
para usuários de PC (Windows).
Além disso, os assinantes do serviço receberão
recompensas mensais, como itens de
customização de personagens e bônus para
aumentarem os seus progressos dentro da
plataforma.
Haverá também um sistema de ranking para
usuários, que serão divididos entre Bronze, Prata,
Ouro e Platina. Dessa forma, há cada avanço no 

Serviço de assinatura de games da Ubisoft chegou ao BrasilCom mais de 100 jogos para PCs, o Ubisoft+ está disponível para

gamers brasileiros

ranking o usuário receberá prêmios exclusivos de
acordo com o seu status.
"Estamos comprometidos em oferecer aos nossos
jogadores a melhor experiência e a forma mais
prática de conhecer todos os universos que criamos",
revelou Philippe Tremblay-Gauthier, um dos diretores
do novo serviço da empresa. Ele complementou
revelando que haverá uma grande expansão de
jogadores, regiões e games presentes no catálogo da
Ubisoft.
No Brasil, a assinatura do Ubisoft+ terá inicialmente o
valor mensal de R$49,90, de acordo com o site oficial
do serviço.

3 jogos imperdíveis presentes na
Ubisoft 

Far Cry 3 Assassin's Creed
Prince of Persia:

The Sands of Time
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