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Idioma:
Capital:
População:
Moeda:
Dificuldade de carona:

Português brasileiro
Brasília
186,757,608
Real
Boa pra ruim

Brasil é um país da América do Sul. Faz fronteira com todos os países do continente, exceto com o Chile e o
Equador. Brasil é um país muito grande e pegar carona depende muito da região, tanto em questão da
receptividade das pessoas quanto em questão da dificuldade de pegar uma carona. Alguns brasileiros consideram
o país muito violento e perigoso, e boa parte da mídia adora fazer sensacionalismo e exagerar isso.

Rodovias

Principais rodovias e ferrovias do Brasil.
O Brasil tem a quarta maior malha rodoviária do mundo com cerca de 70.000 quilômetros de estradas federais.
Houve um grande investimento na construção de estradas nos anos 50, pois naquela época o automóvel era
considerado um símbolo da modernidade. A BR-116 é a rodovia mais importante do país com aproximadamente
4,385 quilômetros. Outra rodovia bastante importante também é a BR-101 com 4,551 quilômetros, e cobre quase
todo o litoral brasileiro.
No site do governo tem informações das condições físicas das estradas.

Rodovias
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Dicas
• Os melhores lugares para pedir carona são os postos de gasolina.
• Mas também se pode pegar carona nos postos da Receita Federal que existem nas divisa interstaduais.
• Muitos postos de gasolina tem café, água gelada, chá e banho de graça. Também tem comida barata e
geralmente não tem problema de dormir por lá. Alguns caroneiros até montam barraca. Muitos
caminhoneiros dormem dentro de seus caminhões estacionados nesses postos. Muito recentemente estão
começando a cobrar pelo banho em alguns postos (principalmente na região Sul).
• Os caminhoneiros não circulam depois das 22h ou 23h. Geralmente continuam a viajem dentre 6h a 7h.
Quando anoitece é provavelmente mais difícil pegar carona.
• Um mapa rodoviário em mãos é muito importante, principalmente em viajens de longas distâncias. Os
4Rodas e Mapograf são muito bons.
Por Brígida:
Eu como mulher sozinha sempre viajei de carona sozinha sem problemas sérios. A mídia brasileira é sadista, não
assista, notícias realistas só na internet. É importante, como em qualquer outro lugar, o uso de roupas discretas, e,
principalmente, confiar na intuição. Se sentir que é má idéia ir com determinada pessoa, não demore em
dispensar! A maioria me trata como uma filha. Um já até me deixou dormir em seu caminhão e foi pra casa!

Estados
O Brasil é dividido em 26 Estados
• Norte
♦ Acre
♦ Amapá
♦ Amazonas
♦ Pará
♦ Rondônia
♦ Roraima
♦ Tocantins
• Nordeste
♦ Alagoas
♦ Bahia
♦ Ceará
♦ Maranhão
♦ Paraíba
♦ Pernambuco
♦ Piauí
♦ Rio Grande do Norte
♦ Sergipe
• Centro-oeste
♦ Goiás
♦ Mato Grosso
♦ Mato Grosso do Sul
• Sudeste
♦ Espírito Santo
♦ Minas Gerais
♦ Rio de Janeiro
Dicas
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♦ São Paulo
• Sul
♦ Paraná
♦ Rio Grande do Sul
♦ Santa Catarina

{{ #isin:América do Sul}}
Esse artigo é um esboço. Se você tem alguma informação que possa ajudar com esse artigo, você pode nos
ajudar expandindo ele.
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