
Preta Gil lança Vibes & Tal, o primeiro reality APP do 

mundo, em noite badalada no Rio de Janeiro 

Entenda o aplicativo e acompanhe Preta Gil, Rodrigo Godoy, Gominho, Duh Marinho 

e Ju de Paulla 

 

Programa obrigatório para quem é fã de diversão, boa música e uma energia muito especial: 

no próximo sábado, dia 24, a cantora Preta Gil lança no Miranda, no Rio de Janeiro, a festa 

“Vibes & Tal”, que depois dessa primeira edição no Rio, promete rodar todo o país, levando a 

alegria e o alto astral da cantora e de sua turma para todo o Brasil.  

Além da festa a noite também servirá como plataforma de lançamento do aplicativo Vibes & 

Tal, primeiro Reality APP do mundo, que terá conteúdo exclusivo e o dia a dia da Diamonds 

Family (formada por Preta, seu marido Rodrigo Godoy, e mais Gominho, Hugo Gloss, Duh 

Marinho e Ju de Paulla). “Vibes & Tal significa estar conectada a todo momento com meu 

público", explica Preta.  

Preta chega com show e repertório novos, numa noite que terá Gominho, Duh Marinho e Ju de 

Paulla como DJ’s, e o DJ Felipe Mar assumindo a pista logo após o show. A Diamonds Family 

garante diversão e surpresas noite adentro, sem deixar ninguém parado, assim como costuma 

acontecer quando se reúnem.  

A primeira edição da festa, que acontece na Miranda, casa de shows localizada na Lagoa (Av. 

Borges de Medeiros, 1424, Piso 2, Lagoa - Telefone (21) 2239-0305), terá abertura de portões 

às 21 horas. O DJ Set do Diamonds Family começa às 22h, o show de Preta à meia noite e logo 

depois Felipe Mar assume as carrapetas. Os ingressos estão à venda pelo site da Ingresso.com 

(www.ingresso.com ).  

 

O aplicativo 

Se você é fã da Diamonds Family, formada por Preta Gil, seu marido Rodrigo Godoy e seus best 

friends Gominho, Duh Marinho e Ju de Paulla, tem que conhecer o primeiro reality app do 

mundo, desenvolvido pelos brothers em parceria com a agência Novos Elementos. Com ele, os 

fãs poderão acompanhar de perto o dia a dia dessa superfamília. Tudo isso, contando com os 

principais e mais modernos recursos das redes sociais atuais. 

Os usuários poderão curtir, comentar e compartilhar as fotos e vídeos, que têm em média 20 

segundos. Todos os posts permanecem no aplicativo somente 48h, portanto os usuários só 

poderão acompanhar o dia atual e o dia anterior dos brothers. Além da linha do tempo, todos 

terão acesso ao Top 10 Posts, as 10 postagens mais bombadas do aplicativo, e ainda ao Top 10 

Usuários, que lista as 10 pessoas que mais interagirem no app.  

http://www.ingresso.com/


E tem mais novidade: os top usuários poderão concorrer a vantagens exclusivas em 

momentos-surpresa. Para isso, basta acompanhar o aplicativo todos os dias. 

Em uma área especial, os fãs ainda poderão interagir diretamente com os brothers, numa 

espécie de “paredão virtual”. Todo mês, os integrantes da Diamonds Family serão colocados à 

prova, em algum desafio, e os usuários irão votar em um deles.  O mais votado sofrerá uma 

penalidade ou ganhará algum bônus. Cada brother terá a sua própria linha do tempo e os fãs 

poderão acompanhar somente o seu preferido. 

A cada interação, os usuários ganham diamantes, que é uma moeda interna do aplicativo. Em 

breve, será lançada uma atualização do app com um espaço para troca dos diamantes por 

prêmios e vantagens exclusivas. 

Você pensa que acabou? No mesmo clima, serão realizadas festas com o tema Vibes & Tal, 

onde todos poderão curtir com a Diamonds Family. Alguns desafios do paredão virtual 

acontecerão nessas festas.  

 


