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WhatsApp GB 2020: Uma versão alternativa do WhatsApp com recursos extras e funcionalidades semelhantes ao WHATSApp ou WhatsApp Gb é uma versão alternativa do mensageiro whatsApp que incorpora várias novas funções no aplicativo de mensagens e torna seu uso ainda mais
funcional. O aplicativo aumenta os recursos existentes e oferece várias novas possibilidades para o popular Zap.To começar, o WhatsApp GB tem todas as funções já disponíveis no WhatsApp convencional, com a diferença de que no WhatsApp GB é possível usar mais de uma conta no
serviço. Você ainda pode adicionar temas personalizados que não só mudam as janelas de bate-papo (como o WhatsApp), mas todo o visual do aplicativo. Com o GBWhatsApp ainda é possível editar seu status de uma maneira diferente, permitindo que um número maior de caracteres
seja adicionado. O app tem opções que bloqueiam e alteram a forma como você é notificado em suas mensagens, tornando a usabilidade do mensageiro mais discreta. Existem vários novos recursos que tornam o uso da rede WhatsApp muito mais completo. E o melhor de tudo: todos os
seus contatos são mantidos com os dados apresentados da mesma forma que no mensageiro padrão. Substituindo o WhatsApp pelo WhatsApp GBQuando usar o GBWhatsApp, o aplicativo oficial do WhatsApp para de funcionar até que você faça login no serviço. Suas conversas
abertas no mensageiro oficial não migram para a versão alternativa, então faça backup das conversas ou não desinstale o aplicativo oficial de mensagens para mantê-las seguras. Como instalar o WhatsApp GB gratuitamenteO primeiro passo é fazer backup da versão original do
whatsApp que você tem. Isso é necessário para que você evite perder conversas importantes ao fazer a troca, levando todas as mensagens diretamente para o WhatsApp GB. Para fazer isso, basta ir às configurações do WhatsApp e clicar em conversas imediatamente. Finalmente, vá
para o backup do chat e clique no botão verde que diz backup. Pronto! Agora podemos mudar a transição para o WhatsApp GB. O WhatsApp GB é oficial? É importante que você saiba que o WhatsApp GB não é um aplicativo oficial, então você não pode encontrá-lo na Play Store ou App
Store como o original. Para acessar a versão modificada você precisa baixar um APK, ou seja, um arquivo externo. Se a indústria de mídia do WhatsApp detectar que você está usando uma conta não oficial, seu número será permanentemente banido, impedido de usar o aplicativo para
sempre. Se você quiser baixar o aplicativo de qualquer maneira, basta encontrar uma plataforma que disponibilize o APK do WhatsApp GB e baixe o arquivo no seu celular. Feito isso, o procedimento é o mesmo do aplicativo original, pois só é necessário preencher os dados pessoais,
como número de telefone, nome do usuário e inserir a foto do perfil a ser usada. Não há segredo para baixar o WhatsApp GB além do processo descrito acima. O aplicativo é super fácil de instalar e não requer qualquer tipo de permissão que danificar o seu aparelho. Caso você queira
retornar ao aplicativo original, é importante saber que sua conta no WhatsApp GB é automaticamente excluída, já que ambos não podem ser mantidos com um mesmo número de telefone. Por ser uma versão modificada, o aplicativo apresenta configurações próprias que tornam o
aplicativo extremamente avançado se comparado ao original. Entre alguns exemplos, é válido citar a possibilidade de personalizar o GB WhatsApp, escolhendo entre as várias opções de temas que o próprio app oferece além do poder usar mais de uma conta em um mesmo aplicativo
sem nenhum problema. O WhatsApp GB, diferente do convencional, permite que diversos números sejam utilizados de forma conjunta sem prejudicar o aparelho. Com toda a possível cautela, recomendamos o WhatsApp GB para aqueles que querem usufruir novidades que podem
demorar a chegar no aplicativo original. Quase nenhuma invenções acaba fazendo uma grande diferença em nossa vida diária. Mas um deles é definitivamente o WhatsApp. Graças ao aplicativo de mensagens instantâneas por excelência, estamos conectados aos nossos amigos e



familiares 24 horas por dia a partir do nosso smartphone e já esquecemos de SMS e MMS desatualizados. Mas as funções deste aplicativo multiplataforma (existem versões para PC e web, e podemos até sincronizar com nosso tablet ou iPad) ir além da troca de mensagens, apesar de
ser seu propósito inicial. Baixando e instalando seu APK em nosso telefone Android, podemos acessar todo um ecossistema de comunicações que abrange mensagens e chamadas, além de compartilhar arquivos de áudio, vídeos e imagens. Um modelo para o Telegram e o Google Allo.
E o mais importante é que é realmente fácil de usar, pois você só precisa de um número de telefone para se identificar, e muito seguro, já que uma das últimas atualizações deste serviço, agora pertencente ao Facebook, levou à implementação de criptografia de ponta a ponta para todas
as nossas comunicações. E não se esqueça... É totalmente grátis. O que posso fazer com o WhatsApp Messenger para Android? Estabeleça uma foto de perfil e status que todos os seus contatos verão. Envie mensagens de texto e voz sem custos adicionais, mesmo para usuários de
outros países. Troca de arquivos (sejam fotos, áudio ou vídeo) com outros usuários do aplicativo. Possibilidade de fazer chamadas gratuitas muito facilmente. Uma ampla gama de emojis que são constantemente atualizados. Você pode encontrar emojis multi-raciais ou até mesmo
emoticons muito esperados, como levantar o dedo médio ou uma saudação vulcaniana de Jornada nas Estrelas. Criação e administração de grupos com até 256 participantes, que podem participar de bate-papos em grupo. Possibilidade de mencionar usuários específicos dentro de um
chat em grupo usando @ na frente de seu nome. Opção para citar mensagens anteriores no mesmo chat basta selecionar a mensagem em questão. Possibilidade de conhecer o status do WhatsApp de seus contatos (desde que eles não tenham decidido escondê-lo). Verifique o sistema
de mensagens: Verificação cinza significa que a mensagem foi enviada, cinza duplo a mensagem foi entregue e verifique duas vezes que a mensagem foi lida. Funciona tanto em planos de dados quanto em WiFi. Um aplicativo multiplataforma que pode ser usado em diferentes tipos de
smartphones, bem como no seu PC ou através do aplicativo oficial da Web que pode ser usado no Chrome, Firefox e Edge, o novo navegador Windows 10. Mensagens criptografadas de ponta a ponta para garantir a privacidade de nossas comunicações. Opções para formatar texto por
meio de códigos fáceis de usar: negrito, itálico e sublinhado. Envie GIFs animados para animar nossas conversas. Permite tirar fotos de alta qualidade de dentro do aplicativo usando o flash da câmera da selfie. Silenciar grupos ou mencionar membros usando @ seguido por seu nome.
Faça login na versão web apontando sua câmera para o código QR que aparece na tela do seu PC. Muitos outros aplicativos tentaram derrubar a liderança do WhatsApp neste campo, mas nenhum deles conseguiu chegar lá: WeChat, Viber, LINE, Telegram, etc. Agora é o próprio Google
que está tentando fazê-lo com Allo. Vamos ver como eles se saem. Novidade na versão mais recente Nova ferramenta de gerenciamento de armazenamento para facilitar o espaço livre. Como o WhatsApp é um dos aplicativos mais baixados e usados em todo o mundo, ele também tem
um monte de desenvolvimentos de acessórios visando expandir as funções deste aplicativo de chat e mensagens instantâneas que nenhum outro rival foi capaz de vencer: Telegram, LINE, Signal, Kik... Eles podem ser populares em certos lugares, mas nem mesmo perto do WhatsApp
que tem, em nível global, mais de um bilhão de usuários ativos. Facebook Messenger é que apenas um que poderia colocar uma luta, mas tudo permanece na família. Funções expandidas e novos recursos para o WhatsApp Bem, entre os diferentes mods disponíveis para este app,
temos que apontar este GB WhatsApp que foi desenvolvido com base no aplicativo original, mas com funções que lhe proporcionam novos recursos e expandem algumas das opções já existentes. 2 contas do WhatsApp no mesmo dispositivo, bem como outras funções extras. E agora
que você sabe do que se trata, você deve ler sobre as diferentes funções que você encontrará neste aplicativo: Use duas contas do WhatsApp ao mesmo tempo a partir do mesmo aplicativo. Funções que melhoram sua privacidade: você pode ocultar seu status online, ocultar a verificação
azul dupla, estabelecer uma senha para acessar seus chats, ocultar que você está escrevendo ou gravando uma mensagem... Compartilhe documentos e arquivos multimídia: envie documentos no formato PDF, TXT ou DOC de até 50 MB, compartilhe sua localização com um único
clique, compartilhe contatos muito mais fácil... Interface de usuário personalizável com melhor acesso à câmera, personalização das fontes, novos menus para procurar contatos... Este desenvolvimento teve várias versões populares, como 5.90 ou 6, mas estas últimas ficaram
desatualizadas à medida que novas versões apareceram. Lembre-se que para instalar este aplicativo, você terá que desinstalar o WhatsApp (é recomendável fazer um backup de suas conversas se você não quiser perder E não se preocupe, ele vem junto com proteção anti-proibição
para que você não seja expulso do serviço por usar esta versão modded. Em suma, se você baixar GBWhatsApp você vai se apossar de um dos melhores MODs do WhatsApp atualmente disponíveis no mercado para melhorar as funções e recursos do seu aplicativo de chat e
mensagens favorito. No entanto, é muito importante instalar a versão mais recente do GBWhatsApp para ter acesso a todos os novos recursos introduzidos na versão base oficial, por isso, recomendamos que você visite Malavida regularmente para baixar atualizações do WhatsApp GB.
Novidades no GB WhatsApp 2020 Versão base: 2.20.197.17. 2.20.197.17.
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