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�s atrás · Escrito por Bruno Fonseca

Sem stress e sem perrengue! Saiba como aproveitar o melhor do
carnaval usando a tecnologia a seu favor

Curtir o carnaval de um jeito roots nunca mais! A tecnologia está ai para mostrar que podemos

otimizar até mesmo os momentos que estamos no fluxo, nas baladas, nos rolezinhos e por que

não na hora de encarar aquele bloco de carnaval de rua do RIO ou de SP, não é mesmo?

Existem alguns aplicativos que te ajudam a se organizar para não perder nenhuma saida de

bloco, a encontrar banheiros públicos e privados, a usar o transporte público para entrar e sair

da folia, e até mesmo um que faz um comparativo com o valores de corridas dos mais diferentes

aplicativos de transporte particular.
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Ou seja, curtir o carnaval como antigamente nunca mais! Baixe aqueles que serão uteis em seu

celular e se prepare para curtir o melhor do carnaval de rua do Brasil.

Blocos de rua de SP

Blocos de Rua SP - Carnaval 2018

© MEXERI.CA

Atualizado com a programação dos Blocos de Carnaval de SP ����, esse aplicativo é essencial

para você ficar ligado em tudo que está acontecendo nas ruas de Sampa. Você consegue

procurar as saídas de blocos por dia, bairro, onde vai rolar festas em locais privados, além de

mostrar onde tá tem pré e pós carnaval. Se você vai curtir os bloquinhos de rua de SP, esse

aplicativo é essencial pra você.

Baixe gratuitamente para Android e iOS

“No Largo dos Leões tá tendo bloco, é? No Largo dos Leões tá
tendo bloco e eu vou lá”
fragmento da música Largo dos Leões do Forfun

Blocos de rua de RJ

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.blocosderua
https://itunes.apple.com/br/app/blocos-de-rua-sp-carnaval-2018/id1195075502?mt=8
https://image.redbull.com/rbcom/052/2018-01-31/d54b5e12-8887-4183-a3a9-ac0c2d04b3c0/0010/1/1600/1067/1/blocos-de-rua-sp-carnaval-2018.jpg
https://image.redbull.com/rbcom/052/2018-01-31/b1cf7258-78cc-47a8-94c5-3e5ae0495424/0010/1/1600/1067/1/blocos-de-carnaval-rj-2018.jpg
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Blocos de Carnaval RJ 2018

© DIEGO CRUZ

Vai pular o Carnaval nas ruas da cidade maravilhosa? Esse aplicativo traz todas as informações

para quem vai curtir os bloquinhos mais clássicos do Brasil. Seguindo a mesma premissa do app

anterior, os Blocos de Carnaval de RJ ���� mostra as saídas de blocos por regiões, por dia, além

de fornecer dicas, descontos e promoções dos parceiros do carnaval da cidade.

Baixe gratuitamente para Android e iOS

PE no Carnaval
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PE no Carnaval

© SAFARI.COM.BR

Se o seu destino pra curtir o carnaval de ���� for em Pernambuco, a dica mais quente pra

aproveitar o melhor da folia por lá é o PE no Carnaval. Nele você encontra todas as informações

do carnaval de Recife, Olinda e também do Interior de Pernambuco. É possível filtrar a

programação por categoria, data e local, encontrar as festas e as saídas de blocos por mapas e

também todas as noticias e matérias sobre o carnaval do estado.

Baixe gratuitamente para Android e iOS

Piriri

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safaristudio.carnaval&hl=pt_BR
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Piriri App

© MERCK KGAA

Xixi na rua nunca mais! Esse aplicativo mostra onde está o banheiro mais próximo de você seja

ele público ou privado. Também fornece a localização exata do lugar e traça uma rota pra você

chegar lá o mais rápido possível.

Baixe gratuitamente para Android e iOS

Ir e vir

Moovit e VAH

© REPRODUÇÃO

É importante ir e voltar com segurança para aproveitar o melhor da folia de rua da sua cidade.

Pra isso contamos com dois ótimos aplicativos. Um é o Moovit que fornece informações dos

horários de ônibus e a melhor rota para você alcançar o bloco desejado. E o outro é o VAH. Se

achou que não vai rolar pegar um busão pra voltar pra casa ou pra ir aos blocos, o VAH faz um

comparativo de tarifas entre os aplicativos de transporte particular mais usados na sua cidade.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taqtile.merck.wc_maps
https://itunes.apple.com/br/app/piriri-app/id911697407?mt=8
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Saiba onde ir depois dos blocos de carnaval

Como por exemplo: Easy, �� Taxi, Cabify e Uber. Ai é só escolher a corrida mais barata e chegar

ou sair da folia de boa!

Baixe gratuitamente o Moovit para Android e iOS 

Baixe gratuitamente o VAH para Android e iOS
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