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O Carnaval de 2018 está logo aí. E, por mais que essa seja uma temporada de festas para
curtir a vida e se "desligar" do mundo online, é inevitável que alguns aplicativos para
dispositivos móveis são capazes de te ajudar a aproveitar a folia. Pensando nisso, o
TudoCelular resolveu selecionar sete apps para Android e iOS que podem ser bastante úteis
para qualquer pessoa que está planejando ir para as ruas fazer aquela bagunça básica.
Alguns serviços, por exemplo, te ajudam a se programar para frequentar os blocos mais
bacanas das capitais; outros servem para facilitar a locomoção entre tais atrações, seja por
transporte público ou privado. E, é claro, não poderíamos nos esquecer das plataformas de
relacionamento, para encontrar o crush perfeito. Vamos lá?

Blocos de Rua SP - Carnaval 2018
Um dos apps mais famosos do Carnaval passado foi atualizado e está pronto para ser usado
novamente. Como seu nome sugere, o Blocos de Rua SP reúne a programação completa dos
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blocos carnavalescos que invadirão a cidade de São Paulo. O programa traz ainda a
possibilidade do usuário montar uma agenda personalizada somente com os blocos que você
deseja visitar.

Blocos de Rua SP - Carnaval
2018
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CarnaBlocos 2018 - Carnaval de RJ, SP, PE e BH
Mas São Paulo não é a única cidade que será agitada com blocos de rua. Se você mora no
Rio de Janeiro, Pernambuco ou Belo Horizonte, este app é para você. Tal como o software
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anterior, ele reúne a programação completa dos locais citados, conta com vários filtros para
facilitar a busca e ainda por cima adota um design muito charmoso e intuitivo. Vale a pena
conferir.

CarnaBlocos - RJ, SP, PE e BH
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Desenvolvedor: Devs Cariocas
Preço: grátis
Tamanho: 53MB

Piriri
Um dos principais desafios para quem está curtindo o Carnaval nas ruas é encontrar
banheiros públicos para se aliviar após beber algumas cervejas. O Piriri é um localizador de
banheiros que se baseia no seu "estado de emergência" (Tranquilo, Mais ou Menos ou Melhor
Correr) para encontrar os sanitários mais próximos de você.

Piriri
Desenvolvedor: Merck KGaA
Preço: grátis
Tamanho: 6,3MB

Moovit
Famoso entre os usuários de transporte público, o Moovit é um app gratuito que lhe ajuda a
planejar suas viagens de trem, metrô e ônibus. Ele lista todos os pontos e estações ao seu
redor, exibindo os horários e informando os melhores trajetos até o seu destino. Caso você
tenha um cartão de crédito e um smartphone com NFC, também é possível recarregar tickets
como o Bilhete Único, usado na capital paulista.

Moovit
Desenvolvedor: Moovit
Preço: grátis
Tamanho: 123MB

VAH
Se você não curte o bom e velho "busão", provavelmente utiliza aplicativos como 99, Cabify e
Uber. Contudo, como saber qual desses serviços sairão mais barato para ir ao seu destino?
Simples: basta usar o VAH, que é um comparativo de preços capaz de botar lado a lado o
valor cobrado por cada uma das plataformas.

VAH
Desenvolvedor: Marcio Bern
Preço: grátis
Tamanho: 34MB
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Esse aplicativo tem nomes diferentes em cada sistema operacional, mas trata-se do mesmo
produto. Ele permite que você consiga encontrar seus colegas rapidamente em uma mapa
estilo Google Maps (desde que eles também estejam com o software instalado em seus
celulares). Agora fica mais fácil reunir a galera

Encontre meus Amigos
Desenvolvedor: Rubén Manzaneque Díaz-Hellín
Preço: grátis
Tamanho: 44MB

happn
Por fim, não poderíamos deixar de citar um app para você encontrar sua alma gêmea neste
Carnaval. O happn te ajuda a encontrar outros usuários que trombaram contigo na vida real.
Ou seja, sabe aquela pessoa charmosa que você viu dançando no mesmo bloco e nem teve a
oportunidade de ""chegar junto"? Basta usar o happn e torcer para que ela também esteja
cadastrada no serviço. Quem sabe não resulta em um belo match?

happn
Desenvolvedor: happn
Preço: grátis
Tamanho: 94MB

E você? Também conhece aplicativos bacanas para usar durante o Carnaval? Conte para a
gente no campo de comentários!
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