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Carnaval leva multidão aos polos e movimenta meio bilhão na 
economia 

 

Eficiência e alegria fazem a folia nas ruas do Recife  
  

Multiplicidade de ritmos. Cores, brilho e magia de maracatus, blocos, orquestras. 
Artistas famosos e ilustres desconhecidos. Juntas, cultura erudita e popular. Em ruas, 
avenidas e palcos, suor, alegria e muita animação de foliões de todas as partes do 
mundo. O Carnaval Multicultural Recife 2011 foi assim: uma festa contagiante, 
tranquila, democrática e de maior qualidade dos últimos tempos. Nas ruas, o fluxo de 
visitantes no período girou em torno de 700 mil. De acordo com pesquisa realizada 
pelo trade turístico cerca de meio bilhão de reais foram injetados na economia local 
com despesas de turistas, excursionistas (visitante que permanece até 24h na 
localidade) e moradores em itens como transporte, hospedagem, alimentação e 
fantasias carnavalescas. O incremento econômico proporcionado pela festa teve um 
aumento de 20,5% em relação ao ano anterior (R$ 415 milhões). 
 
Foram mais de 340 atrações locais e nacionais em palco, 390 apresentações 
distribuídas em 17 polos, apoio em 43 carnavais comunitários, levando diversão do 
centro da cidade à periferia. A festa foi encerrada de forma apoteótica, na madrugada 
desta Quarta-feira de Cinzas, com arrastão pelas ruas do Bairro do Recife. “Este ano, 
aumentamos a participação popular, o número de turistas e de serviços. A 
programação agradou a todos e o que se ouviu em toda a cidade foram elogios. 
Estamos felizes em ter proporcionado essa festa, pois, temos a certeza de que vivemos 
o maior e melhor Carnaval dos últimos 11 anos no Recife”, resume o prefeito João da 
Costa. O investimento no reinado de Momo foi de cerca de R$ 30 milhões, entre 
patrocínios e verbas próprias. 
 
Uma das inovações deste ano foi a cenografia em mais dois pontos da Cidade: o 

bairro de Boa Viagem e a Avenida Agamenon Magalhães. Outro setor que ganhou 

reforço foi a programação de polos descentralizados. Ampliando ainda mais a 

programação, a PCR criou um polo de animação que contemplou a comunidade da 

Bomba do Hemetério com quase 60 atrações, aumentando para 9 o número de polos 

fora do Centro. Além disso, as prévias contaram com mais atrações convidadas. A 

programação dos polos descentralizados recebeu mais investimentos em 2011 (R$ 2,6 

milhões) do que os palcos do Centro do Recife (R$ 2,4 milhões). Total de R$ 5 milhões. 

Isto prova a política de inversão de prioridades implantada pela gestão e permite a 

participação de artistas famosos na periferia da cidade. 
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Nomes do cenário nacional subiram aos palcos, como Jorge Aragão, Pitty, Marina Lima, 
Vanessa da Mata, Marcelo D2 e Odair José garantiram um espetáculo de nível e com 
qualidade. Para valorizar a cultura local atrações como Alceu Valença, Nação Zumbi, 
Otto e Orquestra da Bomba do Hemetério compuseram 90% da programação do 
Carnaval Multicultural Recife 2011, garantindo a presença das raízes pernambucanas. 
Isso confirma o caráter democrático da festa, que nos últimos três anos está ainda 
melhor. 
 
Dos 124 empreendedores que comercializaram alimentos e bebidas durante a Festa 
de Momo, 96 estavam situados no Bairro do Recife e 28 nos polos descentralizados de 
Chão de Estrelas e do Ibura. No Bairro do Recife, o valor das comercializações foi de 
R$ 355,2 mil; nos polos, R$ 89,6 mil. Ao todo, 592 pessoas se beneficiaram com o 
montante de R$ 444,8 mil gerado. Os 40 artesãos cadastrados no Programa de 
Desenvolvimento do Artesanato (Prodarte) atuaram na Central do Carnaval, no 
Terminal Marítimo de Passageiros, Bairro do Recife. Nos 12 dias de funcionamento do 
espaço, foram comercializados 2.440 artigos. O montante das vendas chegou a R$ 30 
mil, divididos entre os artesãos. 
 
A limpeza urbana recebeu mais investimentos com reforço na varrição, coleta e 
lavagem das principais vias envolvidas na festa, a Prefeitura do Recife fez o maior 
investimento em limpeza de eventos da história da cidade- R$ 638 mil. 392 toneladas 
de resíduos sólidos foram removidos durante a folia, além de 18,8 toneladas de 
recicláveis.   
 
O Polo Recife Multicultural, instalado no Marco Zero, e os polos das Fantasias (Praça 
do Arsenal) e Mangue (Cais da Alfândega) no Bairro do Recife receberam 
aproximadamente 1,1 milhão de pessoas nos cinco dias de folia, além dos nove polos 
descentralizados.  
 
A grandiosidade da festa foi comprovada não só na sua programação, como na 
estrutura oferecida. O que há de mais novo em tecnologia de iluminação foi utilizado 
pela Prefeitura do Recife no principal palco da folia, no Marco Zero.  Projetado pelo 
light designer paulista Marcelo F. Marino (Mazão), a iluminação favoreceu tanto o 
tablado, como a plateia e os envolvidos com a produção de vídeos.   
  
No palco, foi utilizado o sistema “MA – Light”, que permitiu a emissão de uma 
infinidade de cores, projeções em 3D e manteve refletores que garantiram ao público 
presente, em especial às emissoras de TV, um trabalho de alta qualidade, com melhor 
definição de colorações e balanço de calor. 
  
Da concepção à execução do projeto estiveram envolvidos 19 profissionais, 
garantindo que cada atração que subiu ao palco fizesse da sua apresentação um 
espetáculo visual. A tecnologia utilizada no Carnaval Multicultural Recife 2011 seguiu 
os padrões e qualidade do último show televisionado de Roberto Carlos, bem como 
grandes festivais internacionais de música. 
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O sistema foi todo controlado por fibra ótica e permitiu uma gama de cores, com o 
ajuste de temperatura, oferecendo uma maior qualidade às imagens captadas pelas 
TVs. 
 
A Prefeitura do Recife, mais uma vez, montou uma estrutura completa para receber 
com excelência jornalistas do Brasil e do Exterior durante o Carnaval Multicultural 
Recife 2011. O mezanino do Armazém 12 transformou-se em uma grande central de 
comunicação.   

No local, funcionou uma redação de imprensa, cinco estúdios de rádio e um de TV, 
todos montados com os equipamentos como computadores conectados à internet, 
pontos para notebooks e linhas telefônicas, além de aparelhos de captação de áudio e 
edição. Equipes da Secretaria Especial de Relações com a Imprensa e da Secretaria de 
Comunicação - que mobilizam mais de 100 profissionais entre repórteres, fotógrafos e 
assessores - trabalharam no palco do Marco Zero e nos outros 16 polos multiculturais 
para fazer uma ampla cobertura da folia e prestar informações sobre o evento aos 
mais de 1.200 jornalistas credenciados, nos cinco dias de festa.   

47° Baile Municipal- As instituições beneficiadas com a renda da prévia oficial 

realizada no último dia 26 de fevereiro no Chevrolet Hall - receberão os cheques das 

mãos do prefeito João da Costa nesta Quarta-feira de Cinzas. Os recursos serão 

destinados ao Instituto Passo de Anjo, Hospital Maria Lucinda e obras do Instituto de 

Assistência Social e Cidadania (Iasc). Este ano, o baile bateu recorde com a venda de 

todos os ingressos em apenas dois dias. O público de 15 mil pessoas rendeu uma 

arrecadação de R$ 705 mil. Serão três cheques no valor de R$ 235 mil para cada 

entidade.  

 
  
Números da folia: 

340 atrações em palcos 

390 shows 

800 apresentações agremiações em Polos do centro e descentralizados 

500 batuqueiros de maracatu, 100 caboclinhos, 10 cortes de maracatus e 50 passistas, 

na abertura do Carnaval 

8 Polos do centro 

9 Polos descentralizados 

43 Polos comunitários 

5 corredores da folia descentralizados 
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Expectativa de público de 220 mil pessoas por dia no Bairro do Recife 

Expectativa acima de 700 mil visitantes na cidade durante o período carnavalesco 

Polos- Pela primeira vez, a programação dos polos descentralizados recebeu mais 
investimentos (R$ 2,6 milhões) do que os palcos do Centro do Recife (R$ 2,4 milhões). 
Total de R$ 5 milhões 
 
 
 
 

 TURISMO 

O Carnaval do Recife está ainda mais rentável. O incremento econômico 

proporcionado pela festa teve um aumento de 20,5% em relação ao ano anterior (R$ 

415 milhões). De acordo com pesquisa realizada pelo trade turístico, cerca de meio 

bilhão de reais foram injetados na economia local com despesas de turistas, 

excursionistas (visitante que permanece até 24h na localidade) e moradores em itens 

como transporte, hospedagem, alimentação e fantasias carnavalescas. 

 

A maior rentabilidade para os que se beneficiam direta e indiretamente da folia deve-

se, principalmente, ao aumento do gasto diário dos visitantes, incluindo turistas e 

excursionistas, e do tempo de permanência nos períodos pré e pós-Carnaval. O 

retorno financeiro supera as expectativas da Prefeitura do Recife e do Trade Turístico, 

consolidando o trabalho desenvolvido para a captação, venda do destino e recepção 

desses turistas. A permanência média foi de 8,7 dias. 

O fluxo global de visitantes no período foi de aproximadamente 700 mil. O Galo da 

Madrugada aparece como um grande motivador para atração de visitantes.  

A hotelaria também comemora excelente ocupação com uma média de 99% nos dias 

de Carnaval no período de 4 a 9 de março. No pré e pós-Carnaval, o índice girou em 

torno de 85%. O gasto médio individual diário dos turistas hospedados em hotel foi de 

R$ 453. Segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-

PE), o Grande Recife (Recife, Olinda e Jaboatão) possui cerca de 15 mil leitos. 

Com a intensa procura pelos hotéis, 73% dos turistas e visitantes optaram por passar o 

Carnaval na casa de parentes e amigos, em apartamentos de aluguel ou em casa 

própria. 

Os turistas foram recebidos no aeroporto e no TIP na semana pré e nos dias de 

Carnaval com orquestra de frevo, maracatu e passistas. A Infraero informa que 

136.279 passageiros desembarcaram na cidade de 28 de fevereiro a 5 de março. 

Crescimento de 23,53% em relação ao ano anterior. 
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Nos postos de informação turísticas, foram entregues 50 mil programações de 

Carnaval. O Balcão de Disponibilidade, em parceria com a ABIH-PE, informou aos 

turistas que desembarcavam no Recife quais hotéis, pousadas e albergues ainda 

dispunham de leitos. 

A Central do Carnaval no Armazém 12 recebeu 260 mil visitantes. O espaço ofereceu 

praça de alimentação, informações turísticas, espaço de lazer infantil, perdidos e 

achados, caixas eletrônicos, venda de adereços e fantasias, customização de roupas, 

maquiagem, penteados afro, tatuagem de henna e fraldário. 

Números: 

Fluxo global de visitantes: 690 mil incluindo turistas e excursionistas (visitante que 

permanece menos de 24h na localidade) Fonte: Pesquisa e ABIH. 

Estimativa de incremento econômico: R$ 501.438.271. Fonte: Pesquisa/Trade 

Turístico. 

Ocupação hoteleira: 99% (Sexta-feira a Quarta-Feira de Cinzas) Fonte: ABIH-PE. 

27% dos turistas ficaram em meios de hospedagem. 

73% ficaram em casa de parentes e amigos, apartamentos de aluguel, casa própria e 

afins.  

Número de desembarques no aeroporto: 136.279 passageiros desembarcaram na 

cidade de 28 de fevereiro a 5 de março. Crescimento de 23,53%. Fonte: Infraero. 

Achados e perdidos: 448 documentos (CNH, RG, CPF, cartões de banco e crédito, 

certidões de nascimento, óbitos e nascimento, carteira de estudante e outros objetos 

como chaves de carro e moto). Foram devolvidos 37 documentos. 

Atendimentos no posto de informações turísticas da Central do Carnaval: 3.566 

50 mil programações de Carnaval entregues nos postos de informações turísticas 
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 CULTURA 
 

O Carnaval do Recife 2011 aconteceu com indiscutível qualidade. Com programação 

ampla e diversificada, o evento proporcionou desfiles de agremiações carnavalescas e 

shows em vários pontos da Cidade. Toda a estrutura em torno da festa foi resultado do 

trabalho de 27 núcleos que visam a oferecer ao público local e turistas, além de muita 

animação, um carnaval com conforto e segurança.  

Em seu 11º ano, uma das coisas que se pode destacar no Carnaval Multicultural do 

Recife são os encontros entre artistas e culturas realizados desde a semana pré 

carnavalesca. Boi Gavião (AL), Cordão da Bola Preta (RJ), Baile dos Mascarados (BA) e 

Cortejo Afro (BA) são alguns dos grupos que apresentaram-se no Recife e 

experimentaram da nossa alegria.  

A tradicional abertura com batuqueiros de maracatu, regidos por Naná Vasconcelos, 

também abriu espaço para confraternização com afoxés, caboclinhos e passistas. No 

show de encerramento da primeira noite, 12 cantoras (Maria Gadú, Fernanda Takai, 

Elba Ramalho, Zélia Duncan, Marina Lima, Roberta Sá, Céu, Mariana Aydar, Pitty, 

Karina Buhr, Nena Queiroga e Isaar) dividiram o palco, realizando uma apresentação 

memorável.   

Até o final do período momesco, Vitor Araújo, Vinicíus Sarmento e Lucas dos Prazeres, 

as escolas Galeria do Ritmo e Gigantes do Samba e os blocos Tô Chegando Agora e os 

Abanadores do Arruda, entre outros artistas, também uniram-se nos palcos, sem 

esquecer de mencionar o orquestrão  que encerra o Carnaval com a esperada 

apoteose.    

Para tanto sucesso, o Carnaval contabiliza mais de 390 apresentações nos 17 polos de 

animação, com participação de 340 atrações e 800 apresentações de agremiações 

carnavalescas. Troças e blocos carnavalescos desfilaram nos mais diversos bairros, que  

contaram com 330 arrastões com carros de som, 45 tocadas das Freviocas, 170 

minitrios e 810 tocadas de orquestras de frevo.  

Inovação – Mesmo mantendo tradições e seguindo princípios, a Prefeitura do Recife 

preocupa-se em agregar valor ao Carnaval, trazendo novidades em diversos aspectos. 

Este ano, por exemplo, a cenografia contemplou mais dois pontos da Cidade: o bairro 

de Boa Viagem e a Avenida Agamenon Magalhães. Outro setor que ganhou reforço foi 

a programação de polos descentralizados. Ampliando ainda mais a programação, a PCR 

criou um polo de animação que contemplou a comunidade da Bomba do Hemetério 

com quase 60 atrações, aumentando para 9 o número de polos fora do Centro.  

Concurso de Agremiações - O tradicional Concurso de agremiações aconteceu nos dias 

6, 7 e 8 do período carnavalesco, com desfiles no Pátio de Santa Cruz e nas Avenidas 

do Forte, Nossa Senhora do Carmo e Guararapes. O local contou com uma estrutura 
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completa, incluindo arquibancadas, camarotes e palanques para receber o público e 

comissão julgadora.   

São 11 modalidades participantes: Blocos de Pau e Corda, Clubes de Frevo, Clubes de 

Boneco, Troças, Maracatu Baque Solto, Maracatu Baque Virado, Caboclinhos, Tribos de 

Índios, Bois de Carnaval, Ursos, e Escolas de Samba que concorrem a premiações que 

somam R$ 275 mil – valor maior do no ano passado. Afoxés, Blocos de Samba e Blocos 

Afro também participam do desfile, mas sem caráter competitivo.  Os vencedores 

serão anunciados na quinta-feira (10), às 10h, na Praça do Arsenal.   

Todos os anos, a Prefeitura do Recife disponibiliza às agremiações uma subvenção, 

possibilitando assim, uma maior preparação dos grupos para os desfiles. Para este ano, 

o investimento envolvendo a subvenção, cachês e premiação do concurso de 

agremiações soma mais de R$ 3,5 milhão. É válido ressaltar que em 2011 o valor da 

subvenção teve aumento de 15% resultando nos seguintes valores: R$ 13.800,00 para 

o grupo especial, R$ 9.200,00 para o grupo 1 e R$ 5.750,00 para o grupo 2.  

Polinhos - O folião que preferiu não sair de perto de casa conseguiu brincar nos 42 

polinhos espalhados pelas comunidades do Recife. Com uma programação toda 

especial, valorizando os talentos locais, moradores e artistas fazem a festa juntos a 

família e aos amigos. Mais de 50 mil pessoas circularam pelos polinhos em todo 

carnaval neste ano, que teve uma melhora na sua estrutura e funcionamento e 

também na sua programação.  O polinho da Rua da Lama, no bairro do Prado, chegou 

aos 10 mil foliões por dia. 

Projetos especiais - O Carnaval Multicultural do Recife apostou em três publicações 

que registram e divulgam as nossas manifestações culturais: “Zenaide Bezerra – No 

Passo da Vida”, “Mulheres Carnavalescas” e “Nossa Música é a gente quem faz” 

totalizando uma tiragem de 32 mil livros. As exposições realizadas “Cidade 

Fantasiada”, em cartaz na Sala Nordeste (Rua do Bom Jesus) e “Vida e Obra dos 

Homenageados”, instalada no Shopping Paço Alfândega (Cais da Alfândega) receberam 

1.780 visitantes.   

E a Grife do Carnaval, com criação da designer e artista plástica Bete Paes, e 

confeccionada pela empresa Arte Mídia Humana, também foi um sucesso. Este ano, a 

coleção trouxe como novidade uma linha infantil. A grife foi um verdadeiro sucesso. 

Foram comercializadas 1.683 peças, no Shopping Paço Alfândega, na loja oficial da 

Grife do Carnaval, na Central do Carnaval e nas lojas parceiras Dona Santa Santo 

Homem, Ellus, Duass, Vulgo e Avesso.  

Prévias carnavalescas - Este ano, as prévias carnavalescas foram intensificadas e 

iniciaram em janeiro, com apresentações, ensaios e oficinas do projeto Viver o Bairro, 

realizados no Pátio de São Pedro, na Praça do Arsenal da Marinha e nas comunidades 
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que sediam maracatus.  Em fevereiro, a festa esquentou ainda mais a cidade com 

muito frevo, maracatu, afoxé e samba, ocupando também a Rua da Moeda. 

Os tradicionais ensaios dos batuqueiros dos maracatus com o mestre Naná 

Vasconcelos iniciaram no dia 04 de fevereiro na Rua da Moeda, com uma inovação a 

inclusão do afoxé, outra bela expressão da cultura afro-brasileira; do ritmo mais 

popular do Brasil – o samba; além do caboclinho, manifestação que mistura a herança 

indígena e a afro. Os encontros de ritmos se intensificaram com orquestras e passistas, 

troças e clubes carnavalescos, ursos e blocos circulando entre a Rua da Moeda e a 

Praça do Arsenal da Marinha.  

Semana Pré – A semana que antecede o Carnaval este ano contou com convidados 

especiais como Boi Gavião (AL), o tradicional bloco Cordão da Bola Preta (RJ), Cortejo 

Afro (BA), banda Baile dos Mascarados (BA) e a sambista Mariene Castro (BA). Os 

artistas locais também tiveram destaque em projetos especiais como o show “Passos 

nos Dedos” (com os jovens instrumentistas Vitor Araújo, Vinicíus Sarmento e Lucas dos 

Prazeres) e o “Bamba Samba Frevo”, comandado pelo Maestro Forró, unindo no palco 

orquestra de frevo, sambistas pernambucanos, escolas de samba e tradicionais 

agremiações carnavalescas.  

 

 

 SERVIÇOS PÚBLICOS  
 
Guarda Municipal- Cerca de 400 agentes da corporação trabalharam para garantir a 
segurança em todos os palcos e equipamentos de suporte da Prefeitura do Recife. 
Desse total, uma média de 70 agentes trabalharam, apenas no Marco Zero, garantindo 
o trabalho das equipes da Prefeitura e no auxílio à segurança dos foliões, que foi 
garantida com a atuação da Polícia Militar de Pernambuco. A corporação também 
resguardou a Central do Carnaval, que funcionou no Terminal Marítimo de 
Passageiros, e outros equipamentos, como pontos de atendimento médico. A Guarda 
ainda atuou no combate à ação de vândalos contra o patrimônio público com rondas 
em praças, monumentos, teatros entre outros pontos estratégicos. 
 
Limpeza Urbana – Para reforçar a varrição, coleta e lavagem das principais vias 
envolvidas na festa, a Prefeitura do Recife fez o maior investimento em limpeza de 
eventos da história da cidade, R$ 638 mil. O serviço ganhou maior agilidade e 
eficiência por conta da nova frota de caminhões e carros de fiscalização, que entrou 
em funcionamento neste ano. O trabalho envolveu 1.380 funcionários nos dias de 
folia, inclusive, durante as prévias carnavalescas. A operação ainda contou com o apoio 
de 38 caminhões de coleta, 53 veículos para fiscalização e 9 carros-pipa. A estrutura 
disponibilizou 200 lixeiras, 10 depósitos para lixo patogênico e 18 pulverizadores. 
Neste ano, o trabalho de limpeza contou com uma operação de despoluição visual, 
que removeu panfletos, cartazes e outras publicidades proibidas de postes, fachadas e 
outros equipamentos públicos do percurso do Galo da Madrugada. O Recife Antigo 



9 
 

ganhou atenção especial por conta da lavagem e desinfecção das vias com o uso de 
1.020 L de detergente, 9.000 L de essência e 200 Kg de bactericida. Além de aumentar 
a oferta de banheiros químicos, com a instalação de 757 equipamentos, a prefeitura 
reforçou a limpeza dos sanitários públicos localizados no Centro da cidade para 
atender melhor aos foliões. Ao fim da operação, foram registradas 392 toneladas de 
resíduos sólidos removidos.  
 
Ações ambientais – A Prefeitura do Recife aproveitou o grande volume de público nos 
polos de animação para desenvolver atividades socioambientais. Foram realizadas 
oficinas de reaproveitamento de recicláveis, jogos, brincadeiras e até “arrastão da 
folia” para estimular a criançada a cuidar do meio ambiente. Neste ano, o trabalho 
com as crianças teve um incremento já que as atividades aconteceram em dois polos, 
no Marco Zero e na Praça do Arsenal – o dobro do ano anterior. Outras ações 
estratégicas para estimular a consciência ambiental estiveram relacionadas à 
reciclagem. Foram instalados, nas proximidades dos polos, 28 Pontos de Entrega 
Voluntária PEV – lixeiras coloridas para material reciclável. Ainda foram implantados 
14 pontos de bloqueio para troca de vasilhames de vidro por garrafas de plástico no 
percurso do Galo da Madrugada. A prefeitura também instalou uma sala para 
informações sobre coleta seletiva na Central do Carnaval e desenvolveu atividades 
para organizar o trabalho dos catadores. Por sinal, a preocupação com o aspecto 
socioeconômico dos catadores levou a prefeitura a montar um ponto de 
comercialização de produtos recicláveis, próximo à Igreja do Livramento. O objetivo foi 
combater uma prática abusiva de “atravessadores”, que costumam comprar o material 
coletado por um preço abaixo do mercado. O conjunto de ações propiciou o 
recolhimento de 18,8 toneladas de recicláveis durante a folia. Todo o volume recolhido 
será doado para os núcleos de triagem de catadores para ser comercializado junto a 
indústrias recicladoras. 
 
Drenagem - Mutirões foram realizados para desobstrução do sistema de drenagem e 
tubulações nas principais vias dos bairros que receberam polos de animação. Em torno 
de 120 operações de limpeza de canaletas e galerias foram promovidas durante o 
Carnaval. 
   
Conservação de vias – Antes do início da folia a cidade recebeu um reforço na 
Operação Tapa-Buracos, principalmente, nos corredores que dão acesso aos pontos de 
animação. Para melhorar o acesso dos trios elétricos e blocos que percorreram a 
Avenida Dantas Barreto, uma equipe de manutenção também fez o reordenamento de 
canteiros da via.  
 
Proteção do patrimônio público - Foram tapumados e isolados logradouros como as 
praças do Arsenal, Joaquim Nabuco e Sergio Loreto. Neste ano, a novidade foi a 
tapumação do camelódromo por conta da mudança no percurso do Galo da 
Madrugada. Ainda foram protegidos monumentos e espaços culturais como os teatros 
Apolo e Santa Isabel e imóveis no Centro que correm risco de desgaste estrutural. No 
total foram colocados 4.915m de tapumes, 285m de cercas e 70m de bandejas para 
proteção dos espaços.   
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Iluminação – Para garantir a iluminação das vias de acesso aos polos de animação, 227 
funcionários atuaram durante o reinado do Momo. O trabalho de manutenção 
trabalhou em regime integral, 24 horas, nas áreas de folia. A iluminação também foi 
reforçada com a instalação de pontos de iluminação provisória (gambiarra) e 
projetores nas ruas e avenidas envolvidas no Carnaval. Ao todo, foram utilizados 1.429 
projetores e 28 quilômetros de fiação para as gambiarras. 
   
Arborização – Cerca de 100 ruas receberam trabalho de podas em função do Carnaval 
2011.  
 
Mercados Públicos - Durante a seleção de rei e rainha do Carnaval, que acontece na 
semana pré-carnavaleca, os principais mercados públicos da cidade (Boa Vista, 
Cordeiro, Casa Amarela, Encruzilhada e Madalena) receberam a ilustre visita dos 
concorrentes ao posto máximo da folia momesca. Já durante a folia, os mercados 
públicos abriram em horários especiais para propiciar o atendimento ao público que 
aprecia a culinária regional.  
  
CTTU-  

Trânsito e Transporte – Neste Carnaval Multicultural 2011, a Companhia de Trânsito e 
Transporte Urbano do Recife (CTTU) esteve presente nos principais pontos de folia do 
Centro da Cidade e dos bairros com um esquema especial de monitoramento do 
trânsito, fiscalização, bloqueio de vias e orientação dos condutores. Por dia, mais de 
200 pessoas, entre agentes de trânsito e transporte, trabalharam com o objetivo de 
cuidar das interdições e facilitar a fluidez de veículos, priorizando os espaços para a 
circulação dos pedestres. Só no sábado de Zé Pereira, dia do desfile do Galo da 
Madrugada, foram quase 200 agentes de trânsito nas ruas.  

Os bloqueios no trânsito iniciaram cerca de duas semanas antes da festa de Momo, 
com as restrições para os veículos no Cais da Alfândega e na Avenida Dantas Barreto. 
Já durante os dias de Carnaval, da sexta-feira (04) até a quarta-feira (09), a CTTU 
interditou mais de 100 vias para a realização dos festejos. Apenas no sábado do Galo 
outras 100 ruas sofreram modificações para a passagem do Clube de Máscaras. 

Desde as 5h da manhã desta Quarta-feira de Cinzas (09), a CTTU iniciou a liberação das 
vias. O trabalho inclui o afastando de grande parte dos blocos de concreto que 
promoviam o isolamento para a festa de Carnaval. Até o final da manhã, mais de 90% 
das ruas e avenidas foram reabertas para circulação. Alguns pontos permanecerão 
bloqueados por um maior período, como o Cais da Alfândega, onde está localizado o 
palco do Rec Beat, e a Avenida Dantas Barreto, que servirá de corredor para o desfile 
dos campeões do concurso de agremiações, no próximo sábado, às 17h. 

Os motoristas devem ficar atentos com relação à parada dos veículos no Centro da 
Cidade. Aquelas ruas que possuem Zona Azul voltam ao seu funcionamento normal 
com seus estacionamentos rotativos a partir do período da tarde desta quarta-feira.  
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Bairro do Recife – O principal polo do Carnaval do Recife, o Palco Multicultural, no 
Marco Zero, recebeu atenção especial da CTTU.  Um esquema de trânsito foi 
organizado para garantir a realização dos festejos, priorizando a circulação dos 
pedestres. O acesso a algumas áreas da região e em determinados horários só foi 
realizado por veículos de serviços e de utilizada pública.   

No horário de 6h até as 14h, do sábado de Zé Pereira até a terça de Carnaval, a CTTU 
fez a liberação da circulação de veículos, facilitando o deslocamento no Bairro do 
Recife. Nesse período, os carros de serviços tiveram a oportunidade de abastecer os 
bares e os veículos de manutenção e cuidar da limpeza do bairro. Após o fechamento 
completo da área, a CTTU promovia uma varredura pelas vias com o intuito de retirar 
os veículos parados em locais proibidos. Mais de 40 carros foram recolhidos por 
estarem estacionados em pontos que impediam ou dificultavam a circulação de outros 
veículos e de pedestres.  

Novidade 

Expresso da Folia – A operação do Expresso da Folia 2011 representou um grande 
sucesso de participação dos foliões do Recife, Região Metropolitana e de turistas. No 
seu décimo ano de funcionamento, a iniciativa, oferecida pela Prefeitura do Recife e 
coordenada pela CTTU, transportou mais de 35 mil pessoas, de três pontos diferentes 
da Cidade até o polo de folia do Bairro do Recife Antigo.  

O serviço buscou, por mais um ano, estimular as pessoas a deixarem os carros nos 
estacionamentos dos centros de compras, com segurança e comodidade, e seguir para 
a folia nos coletivos. Outro objetivo da ação foi o de evitar uma grande concentração 
de carros no foco da folia, garantindo assim mais fluidez no trânsito e espaço para o 
folião. Para celebrar os dez anos de circulação, em 2011, os ônibus do Expresso saíram 
dos três grandes shoppings da Capital: Tacaruna, Plaza, e o Shopping Recife.  

A grande novidade desse ano foi a parceria com o Shopping Center Recife, que pelo 
primeiro ano participou do projeto. Com isso, os moradores de toda a Zona Sul da 
Cidade puderam também brincar o Carnaval do Recife Antigo sem se preocupar com o 
estacionamento e segurança dos veículos. Como o próprio nome já diz, as viagens do 
serviço foram expressas, ou seja, não foram realizadas paradas no caminho até o 
ponto final no Recife Antigo. Para isso, a CTTU organizou faixas exclusivas para a 
passagem do transporte pelos bloqueios.  

As viagens ocorreram, em média, de 10 em 10 minutos. Nos horários de pico, o 
intervalo foi reduzido para atender à demanda de público. No sábado (05), o serviço 
operou das 18h às 05h da manhã. Já no domingo (06), segunda (07) e terça-feira (08) 
de Carnaval, o horário foi de 14h às 05h da manhã do dia seguinte. A tarifa do ônibus 
custou R$ 2,50 por pessoa (já incluído ida e volta) mais o preço do estacionamento do 
shopping em que o folião deixou o carro. Para o condutor que optou por seguir no 
Expresso, não houve cobrança pelo centro de compras de pernoite ou hora adicional. 
No ano anterior, 19 mil pessoas utilizaram o Expresso. 
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Total de passageiros por shopping/dia do Expresso da Folia 2011 

 

Shopping / 
Dia 

Sábado 
(05) 

Domingo 
(06) 

Segunda 
(07) 

Terça 
(08) 

Total por 
shopping 

Tacaruna 2.569 5.500 5.899 4.480 18.448 

Plaza 1.100 2.720 2.800 3.333 9.953 

Recife 804 1.798 2.321 2.206 7.129 

Total por 
dia 

4.473 10.018 11.020 10.019 Total 
geral 
35.530 

 

Montagem do Galo Gigante – Com o objetivo de minimizar as retenções na circulação 
de veículos no Centro da Cidade, neste ano, a Prefeitura do Recife optou por adiar em 
um dia a montagem da alegoria do Galo da Madrugada na Ponte Duarte Coelho, 
ligação entre as avenidas Conde da Boa Vista e Guararapes. A instalação do Galo 
Gigante, símbolo maior do Clube de Máscaras, ocorreu da quinta-feira (03) para a 
sexta-feira (04). A decisão visou a beneficiar os milhares de usuários do transporte 
coletivo e cidadãos que ainda estavam circulando pelo centro da Cidade na quinta. 
Com isso, o impacto das mudanças efetivas no trânsito só foi sentido na sexta-feira 
(04), dia da abertura oficial do Carnaval do Recife 2011. 

A desmontagem do Galo Gigante, assim como a estrutura do pálio da Avenida 
Guararapes, iniciaram na manhã desta quarta-feira (09), e a previsão é liberar a ponte 
para a circulação de veículos ainda hoje. Enquanto o Galo reinou na Ponte Duarte 
Coelho, os transportes coletivos desviaram na Rua da Aurora, no sentido 
subúrbio/cidade. Para facilitar o retorno dos coletivos, foram retirados os blocos de 
concreto na Rua do Riachuelo, permitindo o giro à esquerda dos ônibus para a Rua 
Hospício. 

Para o desfile do Galo da Madrugada, a CTTU bloqueou mais de 100 ruas e avenidas 
dos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista. Com a mudança no itinerário do 
Clube de Máscaras, a alteração mais significativa ocorreu na Avenida Dantas Barreto, 
que passou a ser o principal corredor do percurso do Galo. 

Ampliação dos pontos e fiscalização do Táxi Evento – Outro tipo de transporte de 
teve atenção especial da CTTU durante os dias de Carnaval foi o serviço de Táxi Evento. 
Neste ano, a Companhia ampliou o número de pontos para o atendimento dos foliões, 
especialmente na volta para a casa. Ao mesmo tempo, uma equipe de agentes 
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também reforçou a fiscalização nos locais com a finalidade de coibir práticas abusivas 
dos permissionários, a exemplo da recusa de corridas ou operar com o taxímetro 
desligado. 

A Companhia, num trabalho de mobilização junto ao sindicato da categoria, calculou 
que mais de quatro mil táxis operaram durante todo o Carnaval. Com isso, não houve 
registros de falta de veículos nos pontos. O serviço representou uma alternativa 
sensata para quem optou por ingerir bebidas alcoólicas, garantindo a segurança do 
condutor e a dos outros foliões. Definida por portaria do Município, das 06h do sábado 
de Zé Pereira até as 06h da quarta-feira de Cinzas, os táxis circularam na bandeira 2. 
Após o período, a tarifa por quilômetro rodado retornou ao horário da bandeira 1, que 
é das 06h às 22h. 

No período carnavalesco, o teleatendimento da CTTU recebeu 13 denúncias de 
irregularidades de taxistas que se recusaram a pegar passageiros ou por operar com o 
taxímetro desligado. Esses motoristas serão convocados pela Diretoria de Transporte 
do órgão e formalmente notificados pela ação. Já 20 táxis de outros municípios foram 
apreendidos por pegar passageiros no Recife, além de um carro clandestino também 
angariando pessoas. No total, a equipe de transportes da CTTU realizou 149 
abordagens a veículos e 68 autuações.  

Convênio de táxis Recife e Olinda – Pelo segundo ano consecutivo, as prefeitura de 
Recife e Olinda realizaram um convênio para liberar a livre circulação de táxis dos dois 
municípios. A medida, assinada pelos prefeitos João da Costa e Renildo Calheiros, no 
dia 24 de fevereiro, teve o objetivo facilitar o deslocamento do público, diminuir o 
tráfego de veículos particulares e o risco de acidentes nas festividades momescas.  

Neste ano, o acordo teve uma novidade, já que a portaria também incluiu o dia da 47° 
edição Baile Municipal, das 18h do sábado (26) até as 6h do domingo (27). Pelo 
convênio, os taxistas das cidades-irmãs puderam circular, fazer ponto, embarcar e 
desembarcar passageiros livremente nos dois territórios. A portaria teve validade a 
partir das 12h da sexta-feira (04), permanecendo até as 22h desta Quarta-feira de 
Cinzas (09). A medida beneficiou os mais de 6.100 permissionários de táxis do Recife e 
700 veículos de transporte de Olinda. 

Semáforos – Nos dias de Carnaval foi modificada a programação de 62 semáforos de 
trânsito, 28 equipamentos apenas para o desfile do Galo da Madrugada, no sábado 
(05). Além do trajeto para o Clube de Máscaras, também houve ajustes nas redes 
semafóricas de vias como Avenida Norte, Conde da Boa Vista, Manuel Borba, Visconde 
de Suassuna, entre outras, com a finalidade de facilitar a fluidez do tráfego de veículos. 
Durante toda a manhã desta quarta (09), a CTTU promoveu os ajustes para normalizar 
o funcionamento dos sinais. Nesse mesmo período, foram registradas 132 ocorrências 
de semáforos com algum tipo de problema, como falta de energia, desprogramação ou 
lâmpada queimada.       

Estatísticas de acidentes de trânsito – Da sexta-feira (04) até a madrugada da Quarta-
feira de Cinzas (09), foram registrados 146 acidentes de trânsito, envolvendo 286 
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veículos. Dos acidentes, 33 foram ocorrências com vítimas, sendo que, 49 pessoas 
ficaram feridas e uma vítima fatal. O acidente, que provocou a morte de uma senhora 
de 61 anos, ocorreu por volta das 21h do dia 07/03, na Avenida Agamenon Magalhães, 
no Derby.   

Comparativo do número de acidentes 2010/2011 

Acidente/ano 2010 2011 

Nº de acidentes 95 146 

Acidentes c/ 
vítimas 

33 *01 
vítima fatal 

33 *01 
vítima fatal 

 

Atendimento do 0800 – O teleatendimento da CTTU, o 0800-081-10-78, funcionou 
normalmente, 24 horas por dia, no período do Carnaval Multicultural Recife 2011. Da 
sexta-feira (04) até a madrugada da quarta-feira (09), os atendentes da Companhia 
registraram 318 ocorrências. Foram 162 pedidos de presença para registro de colisões, 
114 solicitações de fiscalização em geral e 29 ocorrências envolvendo o Serviço de 
Transporte Complementar de Passageiros (STCP), além do registro das 13 denúncias de 
táxi.     

Livre acesso da Imprensa – Por mais um ano, a CTTU não exigiu a credencial de “Livre 
Trânsito” para os veículos de Imprensa que estiveram em serviço durante o Carnaval 
Multicultural do Recife 2011. Assim, os veículos das empresas de comunicação, 
devidamente caracterizados com as marcas de suas referidas instituições, puderam 
acessar as áreas de serviço dos polos de festa do Carnaval. A intenção da não-exigência 
do “Livre Trânsito” para veículos de Imprensa visou a agilizar os trabalhos das 
empresas de comunicação, colaborando para a ampla cobertura que os veículos 
realizaram do Carnaval 2011. 

 
  
  

 CONTROLE URBANO  
  
Dircon- A Diretoria de Controle Urbano do Recife (Dircon) ampliou o número de 
pessoas que atuaram nos dias de folia. Cerca de 1.200 profissionais trabalharam de 
forma efetiva na fiscalização e controle, tanto nos polos centrais quanto nos nove 
polos descentralizados. Desde a sexta-feira (04) até a madrugada desta Quarta-feira de 
Cinzas, os agentes da Dircon efetuaram 430 apreensões (400 nos polos centrais e 30 
nos polos descentralizados), referentes a comerciantes sem autorização; e vendas 
irregulares de produtos. Foram apreendidos diversos equipamentos, isopores de 
cerveja, carroças, entre outros. Deste total, 94 foram realizadas durante o dia do 
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desfile do Clube de Máscaras Galo da Madrugada, pelas equipes da Gerência do 
Comércio Informal (GCI) e da Gerência de Apreensão (Geap). 
  
Codecir– A Coordenadoria de Defesa Civil do Recife trabalhou em esquema de plantão, 

durante o Carnaval. Nos dias de folia, foram registrados cinco pedidos de vistorias e 

quatro solicitações de colocação de lonas plásticas, através do telefone 0800-

081.3400. Todos os pedidos foram atendidos. 

 

 

 MULHER  
  
Durante os dias de Carnaval, a pasta disponibilizou serviços de atendimento à mulher 
vítima de abusos e violências doméstica e sexista. Uma equipe de técnicas atendeu à 
população feminina no mesmo espaço onde ficou a Secretaria de Direitos Humanos e 
Segurança Cidadã, localizado na Central do Carnaval (Terminal Marítimo de 
Passageiros). O espaço funcionou, diariamente, das 17h às 0h, desde a Sexta-Feira da 
Semana Pré-carnavalesca até a Terça-Feira de Carnaval. No total, foram realizados 254 
atendimentos de informação no local.   
  
O Centro de Referência Clarice Lispector funcionou em esquema de plantão, através 
do Disque Orientação (0800-281.0107), desde as 19h da Sexta-feira da Semana Pré-
Carnavalesca até a Quarta-feira de Cinzas. No local, equipes de advogados, assistentes 
sociais e psicólogas estavam a postos para o atendimento. Foram registrados 52 
telefonemas com pedidos de informação, e duas triagens para primeiro atendimento 
relacionado ao tráfico de mulheres.  
  
No Marco Zero, foi instalada a Ouvidoria da Mulher, que funcionou no ônibus da 
Secretaria de Defesa Social do Governo do Estado, fruto de uma pareceria firmada 
entre a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado. O serviço funcionou todas as 
noites, do Sábado de Zé Pereira até a Terça-Feira de Carnaval, a partir das 19h até o 
fim dos eventos no Polo Multicultural. No local, foram realizados 11 atendimentos 
referentes a pedidos de informação. 
  
Também na Central do Carnaval Multicultural do Recife, foi disponibilizado material de 
divulgação da Lei Maria da Penha, além dos endereços dos órgãos onde as mulheres 
devem buscar ajuda. 
 
Excepcionalmente neste ano, o bloco “Nem Com Uma Flor”, coordenado por meio  
Secretaria Especial da Mulher, saiu às ruas do Recife Antigo na Terça-Feira de Carnaval, 
08 de março, Dia Internacional da Mulher. O bloco homenageou a todas as mulheres 
engajadas na política, conscientes dos seus direitos e que lutam contra todos os tipos 
de violência. Foram trocados 6.762 kits de higiene pessoal por camisas do bloco. Os 
kits serão doados para a casa de atendimento à mulher em situação de risco- Casa 
Abrigo Sempre Viva, mantida pela prefeitura da cidade. 
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 SAÚDE  
  
“Quem se cuida brinca muito mais”. Essa foi a grande mensagem passada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e absorvida pelas milhares de pessoas que brincaram o 
Carnaval Multicultural Recife 2011. Com um amplo esquema de serviços montados 
para dar suporte à festa, os resultados superaram as expectativas e demonstraram que 
o folião brincou sem violência e sem agravos à saúde.  
 
Desenvolvidas de maneira integrada e multidisciplinar, as ações foram focadas tanto 
no atendimento clínico como na precaução. Dentro desse perfil, também tomaram 
forma iniciativas de redução de danos, conscientizando a população sobre consumo de 
alimentos, álcool, fumo e outras drogas, bem como a vulnerabilidade às hepatites 
virais, ao HIV e demais doenças sexualmente transmissíveis, além da exposição a 
acidentes de trânsito e situações de violência.  
 
A Secretaria de Saúde do Recife disponibilizou uma ampla estrutura para atender à 
população no período carnavalesco. O reforço veio em várias frentes, entre elas a 
contratação de profissionais extras, que chegou a quase 700 pessoas, e a ampliação da 
oferta do exame rápido de detecção de HIV, com diagnóstico obtido em até uma hora.  
 
Oferecido pela segunda vez durante a folia, em 2011, a PCR contou com estandes para 
a testagem nos bairros do Recife, Ibura e Jardim São Paulo. Ao todo, foram realizados 
1.113 exames – 11 deram positivo para a presença do HIV. Os usuários foram 
orientados a buscar o serviço de referência em DST/Aids do município onde residem. 
 
No período momesco, 7.271 pessoas procuraram assistência na rede municipal, entre 
os serviços com pronto-atendimento (6.151) e o Samu (1.120) - destes, 560 foram 
oriundos das cinco unidades avançadas de saúde instaladas temporariamente em 
focos de animação. No geral, a maior parte da procura foi motivada por causas clínicas, 
consumo excessivo de álcool, traumas e ferimentos leves. No Carnaval, o Samu Recife 
funcionou com 22 ambulâncias – sendo 18 básicas e quatro com UTI móvel – ,três 
motolâncias e uma viatura de apoio rápido e um helicóptero. No dia do Galo da 
Madrugada, fora isso colocadas duas aeronaves de prontidão.  
 
As ações de prevenção às DSTs/Aids e hepatites virais incluíram a realização de 
apresentações teatrais. Os esquetes foram encenados em todos os polos oficiais e 
comunitários. Em sua oitava edição, o programa + Vida na Folia contou com 
aproximadamente 80 pessoas dedicadas a divulgar a prevenção de danos pelo 
consumo de álcool, fumo e outras drogas, bem como o combate à violência e o 
incentivo à prática de sexo seguro. 
 
Antes do Carnaval chegar técnicos do programa capacitaram profissionais de diversos 
setores, como taxistas, garçons, comerciantes de alimentos e motoristas e cobradores 
de veículos do transporte complementar. A ideia era habilitá-los a identificar, orientar 
e saber como lidar com clientes que tivessem consumido ou estivessem sob efeito de 
álcool ou outros entorpecentes. 
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O trabalho articulado entre as duas abordagens contou com a distribuição de mais de 
um milhão de preservativos masculinos e femininos. A atuação promoveu ainda a 
entrega de porta-camisinhas, sachês de gel lubrificante, porta-celulares, abanadores, 
crachás de identificação e bandanas, além de material educativo.  
 
A Ouvidoria Municipal da Saúde foi mais um serviço com atuação durante a Folia de 
Momo. Seis pessoas trabalharam entre o último sábado (05) e a terça-feira (08) para 
esclarecimento de dúvidas e no registro de demandas da população na área. 
 
Assim como a Ambiental e a Epidemiológica, a Vigilância Sanitária teve atuação 
impactante no Carnaval Multicultural Recife 2011. Ao todo, 185 inspetores atuaram 
nos focos de animação. O trabalho começou bem antes da festa, na capacitação de 
comerciantes que atuariam nos polos. Durante a folia, além de coleta de amostras de 
bebidas e comidas, eles realizaram 12.790 fiscalizações no comércio formal e informal 
de alimentos, drogarias, trios elétricos, módulos sanitários e postos de saúde. Ao todo, 
foram emitidas 112 notificações e 11 autos de infração, que resultaram em oito 
interdições. 
 
 
 
  

 ASSUNTOS JURÍDICOS   
  
Procon- O órgão realizou a fiscalização de bares, restaurantes e similares no Carnaval, 

com o objetivo de proteger os foliões e consumidores de abusos durante o período 

festivo. Os estabelecimentos foram visitados aleatoriamente em diversos pontos da 

Cidade. Foram registradas, durante os dias de folia, duas ocorrências. Uma delas, 

referente à cobrança indevida de consumação mínima num bar. A outra, devido à 

cobrança de taxa de utilização de mesa por um comerciante informal de alimentos. 

Ambas foram na Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife. 

  
Os técnicos acompanharam o cumprimento da Lei Municipal n.º 16.705/2001, que 
proíbe bares, restaurantes, danceterias e barracas de realizarem a cobrança de 
consumação obrigatória e/ou de taxa de consumação mínima e mesas. Também foi 
observada a aplicabilidade da Lei Estadual de nº. 13.856/2009, que determina ser 
obrigatório aos bares, restaurantes e similares fazer constar nos cardápios, cartazes, 
avisos e nas contas, que o custo de 10% sobre o valor total da conta de consumo é 
opcional. O descumprimento ao disposto implicaria na imposição de multa de R$ 10 
mil para estabelecimentos com capacidade de atender a mais de 200 consumidores; 
de R$ 5 mil a aqueles com espaço para acomodar de 100 e 200 clientes; e de R$ 2,5 mil 
para até 100 consumidores. 
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL / IASC  E EDUCAÇÃO 
  
Durante a semana pré-carnavalesca e no Carnaval Multicultural 2011, a Secretaria de 
Assistência Social (SAS) e o Instituto de Assistência Social e Cidadania (Iasc) 
disponibilizaram polos de atendimento a crianças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil e mendicância. Foram três pontos fixos para atendimento de menores 
de 7 a 17 anos (Bairro do Recife, Ibura e Pátio do Livramento). Nesses polos, 
educadores sociais e orientadores dos Círculos Populares de Esporte e Lazer (CPEL) 
comandaram oficinas de dança, pintura, reciclagem, pintura de rosto, entre outros. A 
iniciativa foi fruto de uma parceria com o Geraldão. Foram atendidas 490 pessoas, 
entre crianças e adolescentes. 
  
Para crianças de 0 a 6 anos, uma parceria entre a SAS e a Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer colocou uma creche em funcionamento no Espaço Travessia, no Recife 
Antigo. No local, foram desenvolvidas diversas atividades, como contação de histórias 
e brincadeiras. Os meninos também receberam banho e uma escala de refeições 
programada. Foram atendidas 157 crianças. 
  
Ainda, três equipes itinerantes percorreram todas as RPA’s do Recife, cobrindo, além 
do Ibura, os outros oito polos descentralizados e os 43 polinhos comunitários, para 
identificar menores em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, assim como as 
suas respectivas famílias, a fim de encaminhá-los aos programas sociais específicos.  
  
A campanha “Por um Recife sem Trabalho Infantil” também teve um grande alcance 
nos vários focos da folia. Foram 50 mil leques, 72 faixas de mensagens, 500 cartazes e 
10 mil praguinhas circulando por todos os pólos centrais, descentralizados e polinhos. 
  
Na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, o cartunista Samuca comandou o espaço 
“Caras do Recife”. O artista e uma equipe de 12 artistas e dois coordenadores 
trabalharam com a produção de desenhos e caricaturas para os foliões que quisessem 
levar uma lembrança do Carnaval recifense, desde a quarta-feira da semana pré até a 
Terça-feira Gorda. Toda a verba arrecadada – um total de R$ 3 mil – será destinada a 
projetos sociais. 
  
Durante a semana pré-carnavalesca e o Carnaval, a Secretaria de Assistência Social e o 
Instituto de Assistência Social e Cidadania (Iasc) disponibilizarão polos de atendimento 
a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e mendicância. Na semana 
pré-carnavalesca, haverá atendimento fixo no Polo Marco Zero. Já nos Dias de Momo, 
serão quatro: Polo Marco Zero, Polo Arsenal, Polo Livramento e Ibura. Durante a festa, 
uma equipe itinerante visitará alguns bairros da Cidade para identificar menores em 
situação de vulnerabilidade. As localidades escolhidas são: Chão de Estrelas, Várzea, 
Alto José do Pinho, Nova Descoberta, Casa Amarela, Bomba do Hemetério e Brasília 
Teimosa.  
  
A PCR destinou, por mais um ano, o estacionamento funcional para que os foliões que 
seguiram de carro para o Carnaval no Bairro do Recife deixassem os seus veículos no 
edifício-sede da Prefeitura do Recife, na Avenida Cais do Apolo.  Ao todo, 500 vagas 
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foram disponbilizadas desde a quinta (03) até a Quarta-feira de Cinzas (9). Foram 
arrecadados R$ 32.494 durante os seis dias de folia. Cada folião pagou o valor único de 
R$ 7 pelo estacionamento. Circularam, em média, no local, em torno de 773 veículos 
por dia, totalizando 4.642 automóveis. Toda a renda será revertida para o pagamento 
de profissionais que estarão atendendo os motoristas durante os dias de folia de 
Momo e para a manutenção das 14 casas de acolhidas - localizadas no Recife – do 
Iasc).  Ao todo, 35 pessoas atuaram na equipe de apoio, incluindo os guardas 
municipais, que auxiliaram os condutores.  
 
   

 EMPREL 
  
A Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel) é responsável por solicitar e 
acompanhar toda a instalação da rede de Internet, com um link dedicado de Internet, 
com velocidade de 2M e 38 linhas telefônicas na Central do Carnaval Multicultural, no 
Armazém 12 (Marco Zero). Todo o aparato garantiu que as notícias e imagens 
produzidas pelos profissionais de comunicação durante o Carnaval chegassem mais 
rápido à população, seja no Recife ou em qualquer parte do mundo. 
  
Garantindo o funcionamento adequado dos computadores, uma equipe técnica da 
Emprel esteve de plantão durante todo o tempo de funcionamento da Central do 
Carnaval, desde a última sexta-feira (04). A tecnologia também esteve a serviço dos 
repórteres, fotógrafos e foliões no Galo da Madrugada. O camarote do prefeito João 
da Costa, durante o desfile do Galo, disponibilizou o acesso à internet e duas linhas 
telefônicas para a imprensa.  
  
A Emprel também participou da apuração da eleição do Rei e Rainha do Carnaval, 
durante o Baile Municipal, realizado no último dia 26. Um sistema desenvolvido pela 
empresa foi responsável pelo resultado final da competição. O programa, que existe há 
nove anos, e faz a contagem de votos dos jurados para que o resultado seja divulgado 
rapidamente.  
  
E não é somente no Baile Municipal que a Emprel esteve presente. A apuração do 
desfile das agremiações também utiliza um programa desenvolvido pela Empresa para 
calcular o resultado final. Na quinta-feira (10), a Empresa estará presente, junto à 
Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR) para divulgar os campeões de 2011, na 
Praça do Arsenal. 
 
  

 RELAÇÕES COM A IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
  
A Prefeitura do Recife montou uma estrutura completa para receber com excelência 
jornalistas do Brasil e do Exterior durante o Carnaval Multicultural Recife 2011. O 
mezanino do Armazém 12 transformou-se em uma grande central de comunicação.  O 
retorno de free mídia em torno de R$ 2,7 milhoes. 

No local, funcionou uma redação de imprensa, cinco estúdios de rádio e um de TV, 
todos montados com os equipamentos como computadores conectados à internet, 
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pontos para notebooks e linhas telefônicas, além de aparelhos de captação de áudio e 
edição. Equipes da Secretaria Especial de Relações com a Imprensa e da Secretaria de 
Comunicação - que mobilizam mais de 100 profissionais entre repórteres, fotógrafos e 
assessores - trabalharam no palco do Marco Zero e nos outros 16 polos multiculturais 
para fazer uma ampla cobertura da folia e prestar informações sobre o evento aos 
mais de 1.200 jornalistas credenciados, nos cinco dias de festa.   

Foram 9.890 fotos editadas no banco de dados da PCR e outras 2.572 imagens 
publicadas nas galerias do site do Carnaval em alta resolução, além daquelas que 
foram disponibilizadas para os internautas. Tudo para que o folião não perdesse um 
minuto sequer do que acontece no Carnaval.  

Aproximadamente um mês antes da festa, a Cidade começou a se vestir para a folia. A 
decoração, os serviços e a campanha publicitária ganharam as ruas do Recife 
anunciando os dias de folia. Com o slogan “O melhor carnaval é a gente quem faz”, as 
peças publicitárias ocuparam outdoors e outbus pela Cidade, divulgando os 
homenageados do Carnaval Multicultural 2011: Tereza Costa Rêgo e Maestro Duda. 
Publicidade que esquentou a população local e chamou turistas do resto do Brasil e do 
mundo para brincar do jeito recifense. 

Este ano, foi dado um passo à frente, especialmente na cobertura televisiva; tanto do 
ponto de vista da presença na mídia quanto da qualidade. A iluminação utilizada no 
palco do Marco Zero foi de primeira geração e isso permitiu às emissoras transmitirem 
imagens de maior qualidade. Os shows chegaram a mais de 150 países. Neste final de 
semana, entrará no ar um novo comercial sobre o Carnaval, trazendo o balanço da 
festa com os avanços registrados este ano. A trilha sonora é do compositor Getúlio 
Cavalcanti. 

Atendimento à imprensa - Repórteres, fotógrafos, cinegrafistas e produtores de 
grandes veículos de comunicação locais, nacionais e internacionais abriram espaço 
para as manifestações culturais que marcaram a festa. E a Prefeitura colocou à 
disposição diversos serviços para atender à grande demanda.  

Na sexta-feira e sábado, a PCR colocou um helicóptero à disposição de fotógrafos e 
cinegrafistas para captação de imagens aéreas. A Central da Folia montou um estúdio 
para atender a emissoras. Um praticável foi instalado em local estratégico no Marco 
Zero, assim como links para transmissão dos shows e entrevistas com artistas, 
personalidades e foliões. Uma equipe de profissionais da Secretaria Especial de 
Relações com a Imprensa viabilizou as entradas ao vivo das TVs, mostrando nacional e 
internacionalmente todos os momentos e as melhores atrações. As imagens foram 
captadas e colocadas à disposição na Internet. Pessoas do mundo inteiro podem fazer 
download do que aconteceu por aqui www.carnavaldorecife.com.br  

Cobertura de rádio - Foram disponibilizados cinco estúdios de rádio, além de uma 
redação. Quatro foram utilizados por emissoras que transmitiam ao vivo o Carnaval; o 
último foi o espaço da Rádio Frevo, que transmitia informações sobre serviços 
prestados pela Prefeitura em diversos setores e uma programação musical baseada no 
repertório de carnaval pernambucano. Além disso, a equipe forneceu informações e 
boletins a rádios locais, comunitárias e do Interior. A Rádio Frevo pode ser ouvida na 

http://www.carnavaldorecife.com.br/
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Central da Folia e no portal da Prefeitura na Internet. Também foram produzidos 
boletins com sonora, notícias, sugestões de pautas entre outros. Este material é 
inteiramente disponibilizado no site da Prefeitura do Recife.  

Cobertura de TV - As cores da folia, o brilho dos shows e o ritmo da multiculturalidade 
do nosso Carnaval foram apresentados para o mundo com as inúmeras transmissões 
feitas pelas TVs que emitiram seus sinais para dentro e fora do País, num trabalho 
mediado pelas equipes de TV da Prefeitura do Recife, que funcionou nos dias do 
Reinado de Momo, na estrutura montada no mezanino da Central do Carnaval, no 
Marco Zero.   

A equipe formada por profissionais de comunicação da PCR foi a intercessora e 
facilitadora entre os veículos de comunicação e as atrações que fizeram o Carnaval da 
Cidade um dos mais disputados do País e – atualmente – um dos mais retransmitidos, 
chegando às casas de milhares de telespectadores. A festa ultrapassou a marca de 200 
horas de transmissão ao vivo, iniciada na última sexta-feira (04) e que seguiu até a 
madrugada da Quarta-feira de Cinzas (09), isso sem contar com a enorme produção de 
flashes e stand up. O Carnaval foi transmitido ao vivo em rede nacional para diversos 
programas da TV Globo, como: Fantástico, Jornal Nacional e GloboNews, além de 
outras emissores. Outra novidade do Carnaval Multicultural Recife 2011 foi a exibição 
até o outro lado do mundo por meio de uma das maiores emissoras mundiais, a NHK 
do Japão.    

As inserções do Carnaval do Recife foram feitas ao vivo, com entrevistas com o 
prefeito João da Costa e secretários, grupos culturais e atrações artísticas. Nos horários 
dos noticiários locais e nacionais – ou mesmo durante a programação rotineira – foram 
exibidas as vistas aéreas de um Recife das aglomerações de brincantes, às imagens 
feitas do chão, exibindo caboclinhos, maracatus ou artistas consagrados. 

No hall das emissoras que fizeram a cobertura tanto para o público local quanto para o 
regional, nacional e internacional, estavam a Rede Globo, Bandeirantes (Band), Record, 
Nova Nordeste, TV Brasil, TV Jornal/SBT, TV Clube e TV Tribuna, assim como a japonesa 
NHK. Até a Terça-feira Gorda, os sinais de transmissão cruzaram oceanos e a festa 
recifense chegou a todos os continentes.  

Capacitações – A Prefeitura realizou a seleção e capacitação dos 47 locutores dos 
polos centrais e descentralizados. A capacitação se deu com um workshop com 
fonoaudiólogo e com a jornalista Graça Araújo, convidada para dar dicas de como 
desenvolver uma boa apresentação em palco.  

Também foram organizados 2 workshops sobre o Carnaval para os profissionais de 
comunicação que trabalharam na cobertura da folia.  

Internet e Novas Mídias – Este ano, a interatividade foi a marca do Carnaval 
Multicultural do Recife. O Portal da Prefeitura do Recife (www.recife.pe.gov.br) e o site 
do Carnaval (www.carnavaldorecife.com.br) receberam, durante os meses de janeiro e 
fevereiro, aproximadamente 1,3 milhão de acessos, de 39 países de todos os cinco 
continentes, com destaque para os Estados Unidos e Portugal. A principal fonte de 
acesso foi o Google. No Brasil, foram contabilizados acessos em 618 cidades, incluindo 
o Rio de Janeiro (115 mil entradas). Mais uma vez, o Carnaval esteve na era Internet 
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2.0 com cobertura no Youtube e Twitter. Foram 40 mil acessos no Youtube, com 
destaque para o passeio em 3D da decoração do Carnaval. Além disso, 3.713 pessoas 
seguiram o Carnaval no Twitter e mais de 98 mil leram e compartilharam informações. 
Este ano, a novidade foi o sistema Eu Vou, no qual o internauta/folião confirmava sua 
presença na festa. Uma média diária de 2.300 participaram do serviço. Num total de 
64 mil confirmações em 30 dias do serviço. 

  

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
  
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico voltou suas ações 
para a ampliação da geração de renda dos comerciantes populares recifenses.  
  
Os 40 artesãos cadastrados no Programa de Desenvolvimento do Artesanato 
(Prodarte) atuaram na Central do Carnaval, no Terminal Marítimo de Passageiros, 
Bairro do Recife. Nos doze dias de funcionamento do espaço, foram comercializados 
2.440 artigos produzidos pelos artesãos. O montante das vendas chegou a R$ 
30.805,50, divididos entre os artesãos. 
  
Já os 27 integrantes dos grupos Mãos que Transformam e Ateliê Moda Recife, que 
fazem parte do Projeto de Customização do Associativismo, atuaram na semana pré e 
no Carnaval em dois espaços. Na Central do Carnaval, o volume de vendas foi de R$ 5,2 
mil, e no Paço Alfândega chegou a R$ 9 mil.  
  
A novidade deste ano foi o atendimento no Camarote da Prefeitura no Galo da 
Madrugada. Durante o 34º desfile do Clube de Máscaras, foram realizadas 
customizações em 410 camisas da Grife do Carnaval 2011 que os convidados 
receberam. O atendimento foi gratuito. Para a realização dessa ação, os artesãos 
receberam R$ 4,5 mil. O montante da Customização foi de R$ 18,7 mil. 
  
Dos 124 empreendedores que comercializaram alimentos e bebidas durante a Festa de 
Momo, 96 estavam situados no Bairro do Recife e 28 nos polos descentralizados de 
Chão de Estrelas e do Ibura. No Bairro do Recife, o valor das comercializações foi de R$ 
355,2 mil, nos polos, R$ 89,6 mil. Ao todo, 592 pessoas se beneficiaram com o 
montante de R$ 444,8 mil gerado. Os empreendimentos estavam divididos em 
associações, grupos, cooperativas e empreendimentos individuais da Economia 
Popular Solidária acompanhados pelo Programa do Associativismo.  
  
Na Central do Carnaval, no Paço Alfândega e no Camarote da Prefeitura do Recife no 
Galo da Madrugada também foi oferecido o serviço de customização, reparos e 
reformas. Os interessados no serviço receberam sugestões de designers e estilistas 
para a transformação das roupas. As costureiras realizaram todo trabalho em tempo e 
com preços módicos. O serviço foi oferecido por 27 integrantes dos grupos Ateliê 
Moda Recife e Mãos que Transformam, que fazem parte do Projeto de Customização 
do Associativismo. 
  
E quem quis fazer um lanche ou comprar uma bebida tinha à disposição praças de 
alimentação. Os espaços destinados ao comércio de produtos alimentícios 



23 
 

funcionaram na Praça do Arsenal, próximo ao Marco Zero e no Cais da Alfândega, além 
dos polos descentralizados. Deles, participaram 125 empreendedores divididos em 
associações, grupos, cooperativas e empreendimentos individuais da Economia 
Popular Solidária acompanhados pelo Programa do Associativismo ou pelo Prodarte. 
  
 
 

 DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ 
  
  
A Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã trabalhou para garantir o 
respeito às individualidades de cada folião e a integração do mesmo com a nossa 
grande festa. 

As campanhas Recife sem Homofobia e Recife sem Racismo foram às ruas, alcançando 
o maior número possível de pessoas nos focos da folia. Foram distribuídos 
500 squeezes, 400 camisas, 2 mil bandanas, 500 porta documentos, 6 mil praguinhas, 
500 bonés, 750 adesivos para carro, 20 inbus e três outdoors de cada campanha. Para 
a divulgação da Central do Carnaval, foram distribuídos 1 mil folders. 

Já para a campanha de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, foram distribuídos 400 camisas, 200 tiaras, 5 mil bexigas, 4 mil 
panfletos, seis blimps, 20 inbus e 03 outdoors. Todos os materiais foram distribuídos 
no desfile do Galo da Madrugada, nos polos e polinhos descentralizados, assim como 
no Marco Zero. 

Uma equipe formada por um advogado e dois auxiliares esteve presente na Central do 
Carnaval desde a abertura da festa, na sexta-feira (04), até a madrugada da Quarta-
feira de Cinzas (09), orientando os foliões que porventura tivessem seus direitos 
violados. A equipe realizou 60 atendimentos durante os cinco dias de folia e auxiliou, 
também, no preenchimento dos Boletins de Ocorrência no sistema da Delegacia 
Interativa, existente no site da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, para os 
casos de extravio e perdas de documentos, roubos e furtos. 

Foram realizados 41 preenchimentos de Boletins de Ocorrência de roubo, furto e 
extravio de documentos e bens materiais.  
 

Espaço para camarote da acessibilidade - A inclusão de pessoas com deficiência, 

também nos dias dedicados a Momo, foi uma das novidades deste ano. Uma parceria 

da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança 

Cidadã, com a Presidência da República, Governo do Estado e Galo da Madrugada, 

incluiu cidadãos com deficiência – recifenses e visitantes – no hall dos foliões. 

Seguindo a campanha nacional “Acessibilidade: siga esta ideia”, a PCR levou à 

passarela da alegria, no desfile do Galo da Madrugada, o Camarote da Acessibilidade. 

A gestão aderiu à campanha de acessibilidade desde 2009 e este ano, mais uma vez, 

reafirmou o compromisso do prefeito João da Costa de empenho para com a causa 
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com a colocação do camarote. Com capacidade para 70 pessoas, o espaço contou com 

a presença de deficientes auditivos, visuais, motores e intelectuais, os quais 

representam 15 entidades que atendem tal segmento da população. A animação 

também ficou por conta da Banda “Segue-nos”, formada por 9 deficientes visuais. O 

considerado maior medalhista paraolímpico do País, Clodoaldo Silva, 32, divulgou no 

local a campanha do Governo Federal. 

Bloco “Me Segura Se Não Eu Caio” – A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de 

Direitos Humanos e Segurança Cidadã, realizou a 6ª edição do “Bloco Me Segura Se 

Não eu Caio”, que arrastou foliões durante a tarde da quarta-feira da semana Pré pelas 

ruas do bairro da Torre, na Zona Norte da Cidade. O bloco tem a tradição de política 

inclusiva para as pessoas com deficiência motora, intelectual, visual e auditiva.  

A concentração da agremiação foi na Praça da Torre, às 14h. De lá, seguiu pela Rua 

Dom Manoel da Costa, passando pela Rua José Bonifácio e Av. Conde de Irajá, 

voltando depois à Praça da Torre. A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do 

Recife, CTTU, deu apoio na organização das vias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

Prefeito João da Costa faz entrega dos cheques da renda arrecadada no Baile 

Municipal 

Na ocasião, as entidades beneficiadas com a prévia receberão os cheques no valor de 

R$ 235 mil para cada uma 

As instituições beneficiadas com a renda do Baile Municipal- prévia oficial realizada no 

último dia 26 de fevereiro no Chevrolet Hall -, receberão os cheques das mãos do 

prefeito João da Costa nesta Quarta-feira de Cinzas. Os recursos serão destinados ao 

Instituto Passo de Anjo, Hospital Maria Lucinda e obras do Instituto de Assistência 

Social e Cidadania (Iasc). Este ano, o baile bateu recorde com a venda de todos os 

ingressos em apenas dois dias. O público de 15 mil pessoas rendeu uma arrecadação 

de R$ 705 mil. Serão três cheques no valor de R$ 235 mil para cada entidade.  

A prévia contou com os concursos de Fantasias e Rei e Rainha do Carnaval, e shows do 

Maestro Duda e sua Orquestra de Frevo, Claudionor Germano, SpokFrevo Orquestra, 

Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Alceu Valença, André Rio, Almir Rouche, Marrom 

Brasileiro. 

Entidades Beneficiadas 

Hospital Infantil Maria Lucinda- Em 2010, graças à ação solidária do Baile Municipal do 

Recife, o Hospital Maria Lucinda pôde concluir a reforma física do local que vai abrigar 

a sua UTI pediátrica e neonatal. Em 2011, a parceria foi renovada e agora uma parte da 

renda do Baile será destinada à compra de equipamentos como camas, respiradores, 

oxímetros, berços e incubadoras para os nove novos leitos que foram criados. 

Atualmente, com as emergências infantis do Barão de Lucena e Hospital das Clínicas 

em reforma, o Maria Lucinda está absorvendo toda a demanda de urgência infantil da 

cidade. Por isso, a ajuda do ano passado e a renovação do auxílio são bastante 

comemorados pela direção do hospital. "Essa iniciativa é extremamente positiva, não 

só para a nossa instituição como para outras também. Faz com que a população 

aproveite o seu lazer para contribuir para o bem de obras sociais", afirmou o médico 

Luiz Alberto Pereira de Araújo, superintendente da fundação Manoel Almeida, que 

mantém o hospital. 

Em 9 de junho de 1929, foi inaugurado o Hospital de Crianças Manoel Almeida, na 

época dirigido pelo médico João Rodrigues e pela superiora Irmã Izabel Anexi. O 
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Hospital se tornou um prolongamento da Casa da Providência e um complemento da 

Santa Casa de Misericórdia. Em março de 1946, com a criação da Fundação Manoel da 

Silva Almeida, o hospital infantil se separou da Casa da Providência, deixando-o sob 

controle da Santa Casa. O hospital, então, passou a integrar a nova Fundação, 

enquanto, nesse mesmo período, a Casa de Saúde Maria Lucinda foi transformada em 

hospital para adultos.  

Mensalmente, são realizados, em média, cerca de seis mil atendimentos, dos quais 

95% são através do SUS (Sistema Único de Saúde). A maior parte dos atendidos são 

crianças. Anualmente, são realizadas aproximadamente 74 mil consultas, 10.800 

cirurgias e mais de 120 mil exames. A instituição foi construída em uma parceria com a 

Secretaria Estadual de Saúde e é conveniada com a Prefeitura do Recife, com o 

objetivo de oferecer à população uma melhor qualidade no atendimento e, ainda, 

desobstruir as emergências dos grandes hospitais. 

Instituto Passo de Anjo- Em janeiro de 2010 foi aberto o Instituto Passo de Anjo (IPA), 

uma associação sem fins lucrativos voltada para atender cidadãos em situação de 

vulnerabilidade social, por meio de atividades de música, canto, dança e interpretação 

cênica. O IPA é um sonho idealizado pelo Maestro Spok, cujo objetivo sempre foi o de 

proporcionar um ambiente de cultura, aprendizagem e inclusão social, em 

comunidades como o Coque e os Coelhos, periferias urbanas por excelência. 

O primeiro ano de atividades do IPA foi bastante especial. Rendeu boas parcerias com 

diversas instituições que apóiam a causa da inclusão social, entre elas, a Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos de Olinda (SDSCDH). Junto a 

Secretaria, Spok atuou como diretor musical dos espetáculos do Coral Encanto de 

Olinda, formado por crianças e adolescentes participantes de projetos sociais do 

município. 

A SDSCDH e o IPA realizaram diversas apresentações no último ano: Natal 2009, 

Carnaval 2010, aniversário de Olinda 2010, São João 2010 e a Cantata Natalina 2010, 

com o tema "Paz e Justiça Social". Agora, no Carnaval de 2011, a parceria promete 

continuar acrescentando os elogios colhidos com o público e a imprensa durante a 

apresentação da Cantata.  

O Coral Encanto de Olinda e o IPA atendem a cerca de 200 crianças e adolescentes que 

participam de projetos de inclusão social municipais, estaduais e federais – Projovem 

Adolescente, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e Casa de 

Acolhimento. A parceria visa não só à inclusão e ao aprendizado por meio de 

atividades culturais, como também contribui para a profissionalização de futuros 

cidadãos. 

Iasc-  A renda do Baile Municipal também ajuda o IASC. Criado em maio de 2003, o 

Instituto de Assistência Social e Cidadania (IASC) é uma autarquia vinculada à 
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Secretaria de Assistência Social, criada para consolidar a política de assistência social 

do município.  

O IASC desenvolve ações e presta serviços direcionados ao resgate de direitos da 

população em maior grau de exclusão e vulnerabilidade social, com vínculo familiar 

fragilizado ou interrompido, vitimada por ocorrências pessoais, sociais ou de 

calamidade pública que lhe interrompam o acesso ao atendimento das necessidades 

básicas, visando assegurar-lhe proteção social especial de média e alta complexidade e 

inclusão social. 

 

  

 


