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Carnaval: dicas para economizar no transporte e se locomover em segurança
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O carnaval de rua cresce cada ano mais nas cidades brasileiras.
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Especialmente as grandes capitais reúnem centenas de milhares
de pessoas nos famosos bloquinhos, que começam antes do
carnaval e continuam após a quarta-feira de cinzas.
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Os meios de transporte são uma parte da folia que merece

R$ 36,49 R$ 51,49

atenção especial. Pensando nas maneiras mais seguras e baratas
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de se deslocar nessa época, o Yahoo reuniu algumas dicas e
também ideias de aplicativos que podem fazer a festa ficar ainda
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melhor. Confira:
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Se você mora ou está hospedado perto do local onde começa o
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bloquinho, seguir a pé é uma ótima opção. Mas lembre-se de
pesquisar a rota antes de sair, pois você pode ficar sem internet

360impr

ou bateria no meio da folia. Aplicativos como o Google Maps e o
Waze ajudam nessa tarefa. Pesquise os caminhos mais rápidos e
seguros até o bloco, onde haja vias movimentadas, iluminadas e

Leia também

com algum policiamento.
Atenção: tome cuidado na rua! Infelizmente, muitos motoristas não
respeitam as regras e dirigem alcoolizados após as festas. Ande
sempre pelas calçadas e espere os semáforos fecharem para
atravessar – optando pelas faixas de pedestre, sempre que
possível. Não custa se precaver.
Vá de transporte público

2 - Bruna Marquezine homenageia Neymar e
fantasia de Carnaval
Folhapress

“A melhor forma de se locomover durante o carnaval é com
certeza utilizando o transporte público, por conta das diversas
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alterações e fechamentos de vias. Normalmente, o
estacionamento de veículos é proibido nos locais das festas e se
você beber, não é bom dirigir. “, afirma Pedro Palhares, que é o
Country Manager Brazil do aplicativo Moovit.
O Moovit é um app de mobilidade urbana que funciona em todas
as capitais brasileiras. Nele, o usuário encontra informações sobreHB20 Comfort 1.0 18/18 ent. + 36 x R$499
trajetos, pontos de parada, horários de ônibus, trens, metrô ou

Hyundai Patrocinado

qualquer outra opção de transporte público disponível na cidade.
É só digitar na busca o local pra onde deseja ir e o aplicativo
informa as melhores opções.
Vá de taxi ou transporte por aplicativo
Táxi comum, Easy, 99, Cabify, Pop ou Uber. É tanta opção de
carro para chamar no dia do bloquinho, que pode ser difícil decidir
qual a melhor. Pensando nisso, foi criado o aplicativo VAH, que Sérgio Guizé e Bianca Bin comemoram carn
informa quais os serviços disponíveis mais baratos para aquela juntos
hora e trajeto.

Folhapress

“Basta informar os endereços de origem, destino e comparar. Em
um único ambiente, é possível ter uma visão geral de todos os
serviços do mercado e todas as tarifas disponíveis para aquele
trajeto”, explica o fundador do VAH, Marcio Bern.
Além dos preços, o app também informa o tempo de chegada do
carro ou táxi ao local de origem. “Os foliões podem usar o VAH
como uma ferramenta para economizar e curtir ainda mais os
bloquinhos de rua”, conclui Marcio Bern.
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Yahoo Finanças

Vá de carro, mas não beba!
Se nenhuma das opções acima for possível, considere ir de carro.
Mas lembre-se de garantir sempre o motorista da rodada, que não
irá beber e poderá se comprometer em dirigir com cuidado. A
mesma dica da opção “Vá andando” vale aqui: pesquise as
melhores rotas sempre antes de sair de casa, para evitar
imprevistos.
9 dicas para vender mais no começo do ano

Aplicativos como o Waze, MapLink, Olho na Estrada ou Trânsito
Estadão ajudam a fugir dos congestionamentos, e outros como
Onde Parar, Let’s Park, VagaCerta e ParAli indicam os
estacionamentos mais próximos. Alguns deles informam até
mesmo os preços e horários de funcionamento.
Com um bom planejamento e responsabilidade, você poderá
aproveitar bastante o carnaval e cair na folia sem preocupações!
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