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App novo no pedaço: Gossip
Se tem uma coisa que eu adoro é descobrir novos aplicativos. E essa semana a minha amiga Hannah (que vocês conhecem da viagem para St. Tropez rs) me
apresentou um app que está bombando em Paris, e tem tudo para ser um sucesso por aqui também, é o Gossip.

Como o nome sugere, a inspiração veio do seriado Gossip Girl. No seriado, a “Gossip Girl” publicava os boatos do high society de NY em seu blog, já no
aplicativo você pode divulgar um “boato” para seus contatos – que são adicionados através do Facebook e contatos telefônicos do celular.
Ele funciona assim: você pode publicar a fofoca como “boato”e colocar em texto, ou no formato “prova”, enviando uma foto ou vídeo. Além disso, nos dois
formatos você pode marcar a pessoa relacionada a fofoca. Por exemplo, sabe aquela sua amiga fitness que só posta suco verde no Snapchat? Quando ela atacar uma
panela de brigadeiro você tira uma foto e publica no Gossip hahaha.

Ah! Vale comentar que as “fofocas” são temporárias, ok? Como no Snapchat, ela só fica disponível para visualização por 10 segundos.
Eu achei a ideia do aplicativo super divertida! Claro, que devemos tomar cuidado e usar com moderação, a proposta do app é ser algo engraçado com os
amigos, e não ofender ninguém. Inclusive, pensando nisso, o app tem um ícone para denunciar e bloquear o “fofoqueiro”.
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Quem quiser baixar e entrar na brincadeira, é só clicar nesse link: bit.ly/1igm0nh
Xoxo,
Lari Duarte (Hahaha não resisti ao trocadilho!)
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