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O Recife avança e faz o melhor Carnaval do Brasil 

 

Semana pré-carnavalesca, acessibilidade e grande público são os destaques 

deste ano 

 

Uma festa popular ainda mais ampla e democrática. Essa foi a marca do 

Carnaval Multicultural 2012, realizado pela Prefeitura do Recife. Através de 

uma programação extensa e com serviços e ações voltadas para oferecer 

conforto e tranquilidade ao maior número de pessoas, a festa ganhou mais 

foliões nas ruas, mais dias de festa e maior inclusão social. Diversas 

atrações, dos mais variados estilos, fizeram a beleza dessa grandiosa festa, 

reafirmando seu caráter multicultural e descentralizado, que promove 

diversão tanto no centro da cidade quanto nos vários bairros do Recife. 

Foram 300 atrações locais e nacionais em palco, 325 

apresentações distribuídas em 17 polos e o apoio em 42 carnavais 

comunitários. 

  

Este ano, os investimentos somam R$ 32 milhões, em patrocínios e 

recursos próprios. Isso mostra que uma das prioridades da Prefeitura do 

Recife é fazer com que nossa tradição e cultura ganhem lugar de destaque 

na gestão e consolidem este Carnaval como o maior e mais animado dos 

últimos tempos, ganhando tanto em qualidade quanto em quantidade. O 

evento também promove uma grande circulação de bens e serviços ao 

longo dos dias de folia. Mais de R$ 595 milhões foi o incremento 

econômico que o Carnaval gerou na economia da cidade. Isso representa 

15% em relação ao ano passado. Superando as expectativas da Prefeitura 

do Recife, a capital do frevo recebeu 710 mil visitantes durante os dias de 

Carnaval. Em 2011, foram 690 mil visitantes. 

  

Com o objetivo de potencializar o mais importante evento cultural da 

cidade, a gestão investiu fortemente na semana pré-carnavalesca. Com 

isso, o Recife ganhou mais cinco dias de uma extensa programação, que 

entra definitivamente para o calendário oficial da festa. Maracatus, 
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caboclinhos, passistas de frevo, afoxés, blocos líricos, cortejos populares e 

shows de artistas locais e nacionais fizeram parte da programação, 

aquecendo os foliões para os dias oficiais de Carnaval. 

Ruas lotadas e animação garantida. Apesar das chuvas dos primeiros dias, o 

folião não teve dúvidas e escolheu o Carnaval do Recife como principal 

opção de diversão nesses cinco dias de festa. Uma média de 600 

mil pessoas circulou diariamente por todo o Bairro do Recife, onde estão os 

polos centralizados (na Segunda-feira de Carnaval, esse número 

ultrapassou a marca de 700 mil pessoas). Já nos polos descentralizados, 

distribuídos em nove bairros da cidade, cerca de 68 mil/dia foliões 

curtiram a festa. 

Acessibilidade também foi uma das palavras-chave do Carnaval Multicultural 

2012, uma festa popular que busca agregar cada vez mais foliões. Para 

isso, foram criados mais espaços para pessoas com dificuldades de 

locomoção. Camarotes, front stages, polos descentralizados e o Expresso da 

Folia foram adaptados para atender a esse público e não deixar ninguém de 

fora da festa. 

Mais uma vez, grandes nomes do cenário nacional se apresentaram nos 

palcos da cidade, durante o Carnaval. Artistas como Ney Matogrosso, Seu 

Jorge, Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Criolo, Lulu Santos, Pedro Luís e a 

Parede, Elba Ramalho, Gaby Amarantos, Roberta Sá e Marcelo Jeneci 

estiveram entre os principais nomes. Já representando a cultura local, 

marcaram presença Siba, Otto, Alceu Valença, Nação Zumbi, Lirinha, 

Orquestra Contemporânea de Olinda, SpokFrevo Orquestra, Karynna 

Spinelli. Nomes internacionais também estiveram presentes na festa: 

Angélique Kdijo, Stomp e Mayra Andrade. 

Para manter a cidade limpa durante os dias de folia, a Prefeitura do Recife 

fez, este ano, o maior investimento em limpeza urbana no Carnaval 

Multicultural, de todos os tempos – cerca de R$ 650 mil. Um total 1207 

servidores trabalharam intensamente antes, durante e após os festejos. 

Este ano, foram recolhidas 394 toneladas de resíduos sólidos e 4,1 

toneladas de recicláveis. 

Dos 188 empreendedores que comercializaram alimentos e bebidas durante 

a Festa de Momo, 127 estavam situados no Bairro do Recife e 61 nos polos 

descentralizados de Chão de Estrelas, Nova Descoberta, Brasília Teimosa e 

do Ibura. No Bairro do Recife, o valor das comercializações foi de R$ 

690.232,00, quase o dobro do valor do ano anterior que foi de R$ 355.200. 

Nos polos, o valor apurado foi de R$ 87.413,00. Ao todo, 758 pessoas, 

empreendedores e funcionários, se beneficiaram com o montante de R$ 

777.645,00. Os 32 artesãos cadastrados no Programa de Desenvolvimento 

do Artesanato (Prodarte) atuaram na Central do Carnaval, no Terminal 

Marítimo de Passageiros, Bairro do Recife. Este ano, o programa, ligado a 
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Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, superou as 

expectativas. Nos doze dias de funcionamento do espaço foram 

comercializados 3.884 artigos pelos comerciantes. O montante das vendas 

chegou a R$ 52.208,15, divididos entre os artesãos. 

Uma das maiores riquezas da nossa cultura e do Carnaval do Recife ganha 

cada vez mais força. A ministra da Cultura, Ana de Hollanda, marcou 

presença no Carnaval Multicultural 2012 e anunciou, em primeira mão, que 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/Minc) irá 

defender o frevo como patrimônio cultural imaterial da humanidade, na 

eleição que será realizada em novembro, em Barbados, na América Central, 

pelo Comitê do Patrimônio Imaterial da Unesco (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 

  

Números do Carnaval 2012: 

 

300 atrações em palcos 

325 shows 

800 apresentações de agremiações em polos do Centro e descentralizados 

500 batuqueiros, 10 cortes de maracatus, 5 agremiações de caboclinhos e 

70 bailarinos na abertura do Carnaval 

8 Polos do centro 

9 Polos descentralizados 

42 Polos comunitários 

Média de público de 600 mil pessoas por dia no Bairro do Recife 

Média acima de 700 mil visitantes por dia na cidade durante o período 

carnavalesco 

  
 MULTICULTURALIDADE AMPLIADA 

  

  
Alguns números são significativos para demonstrar o sucesso do Carnaval 

2012: 325 apresentaçõesnos 17 polos de animação (8 no centro e 9 
descentralizados), 42 polinhos (polos comunitários), com participação 
de 300 atrações e 800 apresentações de agremiações carnavalescas. O 

Carnaval de rua mostrou sua força com agremiações desfilando por toda a 
cidade. Foram 260 arrastões com carros de som, 42 tocadas das Freviocas, 

333 minitrios e 985 tocadas de orquestras de frevo 



4 
 

  

Desde janeiro, as prévias carnavalescas começaram a “aquecer” recifenses 
e turistas. O público pode conferir 14 ensaios comandados por Naná 

Vasconcelos e 10 nações de maracatu de baque virado, recebendo 
convidados como caboclinhos, escolas de samba, afoxés e os grupos 
pernambucanos VozNagô e Lucas e a Orquestra dos Prazeres. Os encontros 

foram realizados no Parque Dona Lindu, nas sedes dos maracatus, na Rua 
da Moeda e no Marco Zero, no Bairro do Recife. Cinco rodas de frevo 

agitaram os domingos no Marco Zero, sempre com uma orquestra e um 
grupo de passistas diferentemostrando o ritmo e o passo do legítimo ritmo 
pernambucano. O mês de janeiro contou ainda com diversas apresentações 

e cortejos com a participação de agremiações na Rua da Moeda, Praça do 
Arsenal e Pátio de São Pedro. 

  
 - Semana Pré - Sendo um dos diferenciais desta gestão, a Semana Pré-
carnaval vem se destacado no país e atrai a cada ano um público ainda 

maior. Em 2012 alcançamos uma média de 10 mil pessoas por dia na 
Praça do Arsenal e no Pátio de São Pedro para conferir as 120 

atrações oferecidas. Além dos ensaios da abertura com Naná Vasconcelos e 
desfiles de agremiações, a programação teve como destaque encontros da 

nossa cultura com a de outros estados. Este ano, recebemos atrações como 
o Cordão do Boi Tatá (RJ), que se encontrou com o Clube de Seu Malaquias, 
e o Afoxé Filhos de Gandhy (BA) que se apresentou com os afoxés 

pernambucanos Oxum Pandá, Filhos de Dandalunda e Ará Odé. A inovação 
foi o projeto “Tropical Beat – Festas do Brasil”, promovendo o diálogo entre 

DJs e celebrando a diversidade musical brasileira e mundial.  O projeto, 
realizado na Praça do Arsenal, trouxe as baladas mais animadas do país: 
Baile Tropical (PA), Santo Forte (SP), Aparelhagem do Pará (PA) e Que Putz 

Sem Loção é essa? (PE). 
  

- Dia do Frevo - No dia 9 de fevereiro, o Recife ganhou uma festa especial 
promovida pela Prefeitura do Recife para celebrar o Dia do Frevo. A 
programação teve início às 9h, com diversas atrações que movimentaram o 

centro da cidade e ainda homenageou os 80 anos de fundação dos blocos 
Batutas de São José e Banhistas do Pina. 

   
Dentro das comemorações, a Fundação de Cultura Cidade do Recife lançou 
o livro 80 anos dos blocos Banhistas do Pina e Batutas de São José que 

reúne as histórias de amor e dedicação ao carnaval recifense das duas 
agremiações. A publicação com 130 páginas foi editada com tiragem de mil 

exemplares, das quais 500 são distribuídas entre escolas, bibliotecas e 
grupos culturais e outras 500 serão vendidas na Gerência Operacional de 
Literatura e Editoração e nas livrarias Cultura e Saraiva, pelo valor de R$ 

20,00. 
  

- Patrimônio da Humanidade – A ministra da Cultura veio ao Recife e 
divulgou que o frevo concorrerá em novembro como Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade, em seleção da UNESCO. 

  
- Abertura – Este ano a tradicional abertura do Carnaval celebrou a cultura 

afro com a participação especial da cantora africana Angelique Kidjo ao lado 
do músico Naná Vasconcelos e do maestro Forró. A apresentação encantou 
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o público com interpretações das músicas “Refavela”, de Gilberto Gil, e o 

“Bolero de Ravel” no dialeto africano iorubá, entre outras. Outro convidado 
internacional foi o grupo norte-americano Stomp que empolgou a platéia 

com performance unindo dança e percussão. A tradicional cerimônia mais 
uma vez mostrou a beleza da tradição do maracatu de baque virado, com 
participação de 500 batuqueiros e 10 nações. A abertura contou ainda 

com afoxés, caboclinhos, passistas e dançarinos de break. 
  

A primeira noite da festa também foi animada pelo show de tributo a Alceu 
Valença, cujas músicas foram interpretadas por Ney Matogrosso, Pitty, 
Lenine, Lirinha, Otto, Karina Buhr e Criolo, com direção artística do músico 

Pupilo, integrante da banda Nação Zumbi. Entres as principais 
apresentações do Marco Zero nos demais dias da folia: Lulu Santos, Lenine 

com Pedro Luís e a Parede, Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Nação Zumbi, 
Seu Jorge, Eddie com Mayra Andrade, Alceu Valença e Elba Ramalho. 
  

- Folia no Centro - Nos polos centralizados, instalados no Bairro do Recife 
- Marco Zero, Arsenal da Marinha e Cais da Alfândega -, o público bateu o 

recorde, com média de 600 mil pessoas por dia. Nos demais polos 
centralizados, destaque para o Pátio de São Pedro, com uma média de 10 

mil pessoas por dia. Destaque para o público que foi assistir aos shows de 
Lula Queiroga, Roberta Sá, Gaby Amarantos e Marcelo Jeneci.  
  

- Festa por toda a cidade – Os nove polos descentralizados receberam 
um público médio de 68 mil pessoas por dia. Nos quatro dias, soma um 

público total de 226 mil foliões. Os polos de Nova Descoberta, com público 
médio por noite de 7 mil pessoas, além de Casa Amarela, Várzea, Brasília 
Teimosa e Chão de Estrelas, cada um com média de 6 mil pessoas por 

noite, apresentaram recordes de público. Picos de 10 mil pessoas por noite 
foram contabilizados nas apresentações de Lulu Santos (Casa Amarela), 

Beth Carvalho (Ibura) e João do Morro (Nova Descoberta). A paraense Gabi 
Amarantos, o grupo gaúcho Fresno, o carioca Seu Jorge, Reginaldo Rossi, e 
Nação Zumbi também levaram uma média de 8 mil pessoas aos pólos de 

Brasília Teimosa, Várzea, Nova Descoberta e Chão de Estrelas. 
  

 - Casa Amarela: 6 mil/noite (Lulu Santos: 10 mil) 
- Ibura: 5 mil/noite (Beth Carvalho: 10 mil) 
- Brasília Teimosa: 6 mil/noite (Gaby Amarantos: 8 mil) 

- Alto José do Pinho: 2 mil/noite (Criolo: 3 mil) 
- Bomba do Hemetério: 2 mil/noite (Fundo de Quintal: 4 mil) 

- Várzea: 6 mil/noite (Seu Jorge/Nação Zumbi: 8 mil) 
 - Jardim São Paulo: 5 mil/noite (Fresno: 6 mil) 
- Nova Descoberta: 7 mil/noite (João do Morro: 10 mil e Fresno: 8 mil) 

- Chão de Estrelas: 6 mil/noite (Reginaldo Rossi: 8 mil) 
  

- Comunidades - Os 43 polos comunitários registraram uma soma de 
65.500 pessoas por dia, com destaque para os polos instalados na Rua da 
Lama, com média de 3.500 pessoas por noite, em Campo Grande, com 

público médio de 2.500 pessoas, a maioria mulheres e crianças, uma vez 
que o pólo funcionou a partir das 15h. Os polos do Barro, com média de 

público de 3 mil pessoas, e do Vasco da Gama, com 2.500, também foram 
destaque. O Conde do Brega, Jorge de Afogados, Michele Monteiro, os 
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afoxés e os grupos das próprias comunidade foram as atrações que 

mobilizaram um número maior de público nestes polos. 
  

- Cenografia - Em 2012, a cenografia foi construída a partir de uma 
dinâmica diferente dos anos anteriores, quando a artista Joana Lira 
desenvolvia ilustrações inspiradas na obra do artista homenageado pela 

Prefeitura. Este ano, além de utilizar obras do acervo do homenageado, 
a cenografia ganhou cerca de 40 pinturas inéditas, criadas especialmente 

por José Cláudio, homenageado do Carnaval 2012. Para compor os pórticos, 
totens e elementos cenográficos instalados nos diversos polos do Carnaval, 
os designers Isabela Faria e Lucídio Leão realizaram intervenções e 

colagens unindo desenhos de várias obras de Zé Cláudio.  
  

Os destaques da cenografia foram o enorme dragão instalado no Marco 
Zero e a utilização do recurso de vídeo mapping com projeções de luz 
animadas na fachada do Paço Alfândega. A cenografia também trouxe 

referências ao outro homenageado do Carnaval 2012, o músico Alceu 
Valença. Para isso, José Cláudio criou desenhos das mulheres cantadas por 

Alceu como a Morena Tropicana e Belle de Jour. Já o galo gigante, instalado 
tradicionalmente na Ponte Duarte Coelho, este ano exibiu sua beleza a 

partir do início da noite da quinta-feira (16). Todo dourado, com rabo 
colorido e vestido com colete de estampa de caju, a alegoria de 27m 
confeccionada pelo artista Sávio Araújo, impressionou os transeuntes. 

  
- Moda - Os produtos da Grife do Carnaval, entre camisetas para adultos e 

crianças e vestidos, foram bastante procurados nos três pontos de venda. 
Foram comercializadas 1.500 peças no estande na Central do Carnaval, na 
loja oficial da grife no Shopping Paço Alfândega e na Ocupação Moda 

Cultural. As peças estampadas com desenhos do artista plástico José 
Cláudio, um dos homenageados do Carnaval, foram desenvolvidas pela 

designer e artista Bete Paes e confeccionadas pela empresa Arte Mídia 
Humana. 
  

Uma novidade na área de moda foi o espaço Ocupação Moda Cultural, que 
funcionou de 4 de fevereiro até a quinta (16) antes do início do Carnaval, 

numa área climatizada de 900 m² no Paço Alfândega, reuniu a produção de 
35 criadores pernambucanos, entre estilistas e designers, que 
comercializaram 1.200 peças no período. O total de vendas girou em torno 

de R$ 100.000,00. O Ocupação Moda Cultural recebeu uma média de 200 
pessoas por dia, que chegou a uma média de 300 pessoas nos dias de 

desfile. Foram quatro realizados. 
  
- Livretos de músicas carnavalescas - A Fundação de Cultura Cidade do 

Recife distribuiu 40 mil exemplares de livretos com algumas das músicas 
mais representativas do Carnaval do Recife. 

  
- Frevioca - As duas unidades da Frevioca realizaram 42 apresentações 
com 11 orquestras e 14 cantores no período de 27 de janeiro de 2012 até 

26 de fevereiro. As apresentações atenderam comunidades de todas as 
RPAs. Hoje, terça (12), estará tocando no bloco Os Irresponsáveis, de Água 

Fria. A última apresentação da Frevioca será no domingo (26) no desfile do 
Bloco da Ressaca, no Vasco da Gama. 



7 
 

  

- Concursos - As tradições carnavalescas são valorizadas com a realização 
dos concursos de Rei e Rainha do Carnaval, Porta-Estandarte, Mestre-Sala, 

Porta-Bandeira, Passistas e Agremiações. Neste último, foram 11 
modalidades concorrentes: 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. A 
premiação para as competições soma um total de R$ 310. 525 mil. Vale 

ressaltar também, que a Prefeitura investe mais de R$ 2 milhões em 
subvenções às agremiações. 
  

Durante o concurso, 294 agremiações desfilaram nos 4 polos onde são 
realizadas as competições. Em todos eles foram instaladas arquibancadas, 

onde o público assistiu gratuitamente aos desfiles. Este ano, a Prefeitura do 
Recife atendendo a reivindicação das agremiações do grupo 02, voltou a 
realizar desfile na Avenida Nossa Senhora do Carmo (Polo 

das Agremiações). A apuração do resultado do concurso será realizada na 
Casa do Carnaval (Pátio de São Pedro) na quinta-feira (23), às 10h, e o 

desfile das agremiações campeãs e vice-campeãs está marcado para o dia 
25, a partir das 17h, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. 

 
 
 

 TURISMO 
  

Com um incremento de mais de R$ 595 milhões na economia do 
Recife, turistas e recifenses tiveram a melhor festa de Carnaval da história. 
O aumento foi de 15,7% em relação a 2011. A movimentação 

financeira refere-se a despesas de turistas, excursionistas e moradores em 
itens como transportes, alimentação, hospedagem e fantasias. Superando 

as expectativas da Prefeitura do Recife, a capital do frevo recebeu 710 
mil visitantes – 20 mil a mais que no ano passado - durante os dias de 
Carnaval. Em 2011, foram 690 mil visitantes. 

  
A ocupação hoteleira no Recife girou em torno de 95% durante o 

período do Carnaval. O gasto médio individual diário do turista hospedado 
em hotel passou de R$ 453 em 2011 para R$ 478 neste ano. Foi 
registrado um gasto médio diário de R$ 257, contra R$ 220 do ano 

anterior, entre os visitantes que optaram por ficar na casa de amigos e 
parentes. Estima-se que 72% dos turistas optaram por ficar na casa de 

amigos e parentes e 28% se hospedaram nos hotéis da cidade. A 
permanência média no Recife durante o período foi de 10,8 dias nos 
hotéis da cidade. 

  
Dos visitantes que estiveram no Recife, 39% são de cidades 

pernambucanas (exceto Região Metropolitana do Recife), 31% dos demais 
estados nordestinos (exceto PE), 24% são das demais regiões brasileiras e 
6% foram de estrangeiros. “O Recife fez um Carnaval para ficar na memória 

de todos os cidadãos, não só pela qualidade da grande festa, mas pelos 
números gerados durante o período carnavalesco, superando os de 2011”, 

afirma o secretário André Campos. 
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Segundo a Infraero, a quantidade de pousos no Aeroporto Internacional do 

Recife no período de 13 a 18 de fevereiro foi de 595. No mesmo período 
carnavalesco de 2011, a cidade teve 581 chegadas. Mais de 61 mil 

passageiros desembarcaram na cidade no mesmo período de 2012, o 
número representa um acréscimo de 6% em relação a 2011, quando 
57.437 passageiros desembarcaram. 

  
A Central do Carnaval, espaço montado pela Secretaria de Turismo do 

Recife no Marco Zero, e que agrega 16 serviços para a população, recebeu 
a visita de mais de 280 mil pessoas entre os dias 10 e 21 de 
fevereiro. Entre os serviços da Central do Carnaval, a Praça de Alimentação 

recebeu mais de 90 mil pessoas e movimentou R$ 214  mil. Com a venda 
da grife do Carnaval, customização de roupas, espaço infantil, vendas de 

adereços, fantasias e CDs, a Central do Carnaval movimentou mais R$ 111 
mil durante os dias de funcionamento (10 a 21/02). Mais de 50 mil pessoas 
foram atendidas nos postos de Informações Turísticas da Prefeitura do 

Recife. O serviço de Achados e Perdidos da Central do Carnaval 
contabilizou 400 documentos perdidos no período. 

  
O aplicativo para Iphone e Smartphone disponibilizado pela Secretaria de 

Turismo do Recife foi baixado por cinco mil pessoas. A equipe de 
promotores do “Curta Recife” atendeu mais de 10 mil pessoas com tablets 
em todo os polos de folia. O telão de LED instalado na Rua do Bom Jesus 

exibiu três mil mensagens e fotos de foliões que demonstraram a alegria do 
Carnaval do Recife através do Facebook e Twitter. 

 

 CARNAVAL DA ACESSIBILIDADE 

O Carnaval Multicultural Recife 2012 foi o mais acessível dos últimos anos. 

Com o projeto Carnaval da Inclusão: Somos todos Iguais, a Prefeitura do 

Recife desenvolveu uma série de atividades voltadas para as pessoas com 

deficiência. A iniciativa garantiu o divertimento e participação com 

autonomia para todos. Foram oferecidos os seguintes serviços: 

1 - Central do Folião com Deficiência; 

2 - Call Center;  

3 - Intérpretes de Libras nos polos; 

4 - Programação do Carnaval impressa em braile; 

5 – Acesso a área reservadas em frente aos palcos; 

6 - Banheiros Químicos Acessíveis; um total 10 espaços reservados 

8 - Equipes de Coordenação, Supervisão e Apoio; 

9 - Assessoria Jurídica; 

10 - Apoio ao Desfile do Bloco Segura se Caiu; 
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11 - Ônibus do Expresso da Folia com elevadores para cadeirantes; 

Durante os cinco dias de Carnaval a Central do Folião com Deficiência 

ofereceu informações e espaço para denúncias e queixas, que podiam ser 

realizadas pessoalmente ou por meio do call center. O serviço funcionou 

pelos números 3355.2908 e 3355.2924, oferecendo informações sobre a 

programação dos polos, linhas de ônibus especiais e serviços que 

funcionaram nos dias de festa. A Central funcionou na Avenida Rio Branco, 

nº 155, no prédio do Sistema Público de Emprego e Renda do Recife, do 

sábado até a terça-feira, das 15h às 02h, e também atendeu mais de 200 

portadores de deficiência auditiva que buscavam informações sobre a 

folia. 

Os polos inclusivos, localizados no Marco Zero, Praça do Arsenal, e bairros 

do Ibura, Casa Amarela, Várzea e Jardim São Paulo, contaram com uma 

área reservada para foliões com deficiência motora ou visual além de 

espaço específico para embarque e desembarque. Intérpretes de libras 

traduziram informações sobre a folia e as apresentações dos artistas 

durante toda a programação.   

Também foram disponibilizados banheiros com acessibilidade, serviços de 

supervisão e auxiliares para atendimento, além de definição de rota de 

circulação para o folião com deficiência que se destinava aos pólos do Marco 

Zero e da Fantasia. 

A Central do Carnaval, no Armazém 12, foi adaptada para se tornar um 

local inclusivo. Pessoas com baixa visão e deficiência visual tiveram à 

disposição cardápios em braile em todos os nove restaurantes da Arena 

Gastronômica. O espaço também ofereceu um intérprete de libras que 

trabalhou em esquema de plantão no posto de informações, diariamente, 

desde a sexta-feira (17) à noite.  

Além disso, a Secretaria de Turismo do Recife providenciou 14 cópias da 

programação carnavalesca em braille. O material, impresso pela Associação 

Pernambucana de Cegos, contou com mais de 100 páginas com os horários, 

locais e atrações de todos os polos de Carnaval. Na Central do Carnaval, 

elevador, rampas e corrimãos facilitaram o acesso do público com 

deficiência.  

Camarote do Galo - A Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã 

(SDHSC) manteve, pelo segundo ano consecutivo, o Camarote da 

Acessibilidade, que ficou instalado no Pátio do Carmo, durante o desfile do 

Galo da Madrugada. A ação é uma parceria com o governo do Estado, sendo 

o direito assegurado pela Lei Federal 10.098/2000. Pedagogos ficaram 

responsáveis pela atividade de áudio-descrição, transmitindo para pessoas 

com deficiência visual o que acontecia durante o desfile.  
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 CARNAVAL DE TODOS  

Garantindo o respeito às individualidades de cada folião no festejo de 

momo, a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã da Prefeitura 
do Recife, trouxe a campanha “SOMOS TODOS IGUAIS NA DIFERENÇA”. 
Também foram promovidas as campanhas “Recife sem Homofobia”, “por 

um Recife sem Racismo”, “Prevenção a violência da pessoa idosa”, 
“Prevenção à violência” e “Prevenção ao uso de drogas”, divulgadas de 

forma descentralizada nos focos da folia, alcançando o maior número 
possível de pessoas.  

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.  
 

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. 
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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. 

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.  

 

 CARNAVAL SUSTENTÁVEL 
 
Outro ponto de destaque do Carnaval do Recife 2012 foi o trabalho voltado 

para a conscientização ambiental. Para isso, as secretarias de Serviços 
Públicos, Saúde e Meio Ambiente promoveram ações temáticas para 

reaproveitamento de lixo e coleta seletiva. O trabalho ainda teve aspectos 
sociais e de higiene, já que ajudaram a aumentar a renda de catadores e a 
diminuir o descarte de resíduos nas ruas da cidade. 

·         Posto de Coleta Seletiva: Uma equipe atuou em uma das salas da 
Central do Carnaval, no Marco Zero. Lá, os agentes ambientais 

disponibilizaram panfletos, cartilhas e orientações para ensinar a 
separação correta dos recicláveis (papel, plástico, metal e vidro). O posto 

funcionou do dia 10 até a terça-feira de Carnaval (21), sempre das 16h 
às 24h. No total, mais de 4 toneladas de resíduos recicláveis foram 
recolhidos; 

  

·         Trabalho com Catadores: Foram instalados dois pontos de 

comercialização dos materiais coletados pelos catadores durante o 
Carnaval. Nesses locais houve uma tabela de preços padronizada com 
valores de mercado, evitando a figura do atravessador e aumentando a 

arrecadação dos recicladores. A Gerência de Coleta Seletiva da Emlurb 
acompanhou, organizou e fiscalizou a comercialização nesses postos junto 

à empresa de reciclagem que compram os produtos; 
  

·         Pontos de entrega voluntária (PEV): Foram implantados 30 jogos 

de PEV´s - lixeiras coloridas para colocação de recicláveis - em locais 
estratégicos de maior fluxo de foliões no Centro do Recife; 
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·         Sensibilização junto aos bares da Central Multicultural: Agentes da 

Prefeitura orientaram os permissionários de bares e restaurantes da 
Central do Carnaval sobre coleta seletiva e reaproveitamento do óleo de 

cozinha; 
  

·         Ações no Galo: Pensando na segurança dos foliões, durante o 

desfile do Galo da Madrugada, 17 pontos de bloqueio realizaram a 
troca de vasilhames de vidro por garrafas de plástico no percurso do 

maior clube de máscaras do mundo. Também foram recolhidos os 
recicláveis como plástico e latas de bebidas na área de dispersão dos trios 
elétricos. O material coletado foi doado aos catadores cadastrados na 

Prefeitura; 
  

·         Ação na Jaqueira: Desde o sábado (03), sempre das 9h às 16h, a 
secretaria de Meio Ambiente, montou um estande no Parque da Jaqueira. 
Técnicos da secretaria desenvolveram diversas atividades. Entres as 

ações ambientais estavam as oficinas de máscaras, onde turistas e foliões 
aprenderam a confeccionar adereços para o carnaval com materiais 

recicláveis. Além de participar de dinâmicas de grupo, os visitantes 
receberam orientações sobre reciclagem e os cuidados necessários com 

os resíduos gerados; 
  

·         Atividades ecológicas com crianças: O Projeto 

intitulado “Brincando e Aprendendo na Folia”, teve como sede a Praça 
do Arsenal. Lá foram ministradas atividades lúdicas com as crianças nos 

dias de Carnaval. O espaço contou com teatro de mamulengos sobre a 
preservação e conservação do meio ambiente; jogos educativos com 
trilhas ecológicas, pescaria estimulando a coleta seletiva; e oficina de 

reaproveitamento de garrafas PET, incentivando a prática de reutilização. 
No final das atividades, os agentes ambientais desfilaram com a criançada 

no bloco “Três R´s na Folia” – alusão a reaproveitamento, redução e 
reciclagem de lixo. 
 

 LIMPEZA  
 

A Prefeitura do Recife mobilizou 1.207 servidores e 27 caminhões para 
cuidar da limpeza nos 9 polos do Centro, 7 descentralizados e 40 
comunitários. As equipes atuaram desde as semanas antecedentes à 

abertura oficial do Carnaval Multicultural 2012. Neste ano, foi investido o 
maior orçamento pela Prefeitura do Recife na limpeza, cerca de R$ 650 

mil. 
 
Com o reforço foi garantida a varrição e coleta antes dos eventos, a 

manutenção da limpeza durante e uma faxina geral com mutirões foi 
realizada ao término dos shows com direito a lavagem e desinfecção. Para 

dar maior agilidade à limpeza foram utilizados 39 veículos leves e 14 
motocicletas na fiscalização dos serviços.  A operação ainda contou com 
o apoio de 200 lixeiras, 10 depósitos para lixo patogênico e 19 
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pulverizadores. Para a desinfecção das vias foram aplicados 4,4 mil litros 

de essência, 5 mil litros de desinfetante e 124 kg de bactericida. Ao 
fim da operação, foram registradas 394 toneladas de resíduos sólidos 

removidas, 2 a mais que no ano passado.  
 

 MAIS SAÚDE 

 

Com o slogan “Quem se cuida brinca muito mais”, a Secretaria de Saúde 
reforçou o quadro de profissionais em 700 pessoas que trabalharam desde 

a última sexta-feira (17) até a manhã da Quarta-Feira de Cinzas (22). Outra 
novidade foi a ampliação de mais um posto de testagem rápida para 

detecção de HIV com diagnóstico obtido em até uma hora. 
 

Durante o desfile do Galo da Madrugada, as ações foram estruturadas de 

forma integrada e multidisciplinar. A iniciativa inclui a instalação de cinco 
postos avançados do Samu Recife durante o percurso, além de um que 

funcionou durante todo o período no Marco Zero. O cortejo da agremiação 
este ano serviu de teste de um grande evento de massa para avaliar os 
serviços de saúde com vistas à Copa do Mundo de 2014, no qual 

representantes do Ministério da Saúde e das cidades e estados sede dos 
jogos estiveram na Cidade para acompanhar de perto as ações 

desenvolvidas. 
 
Durante os cinco dias de carnaval, 8.996 pessoas procuraram assistência na 

rede municipal. Desse total, foram registrados 6.364 atendimentos nas 
unidades de pronto-atendimento e 2.027 no Samu, via 192. Cerca de 610 

pessoas foram acolhidas nos postos fixos montados exclusivamente para o 
desfile do Galo da Madrugada. A maior parte dos atendimentos foi motivada 
por causas clínicas, consumo excessivo de álcool seguido de traumas e 

ferimentos leves. No Carnaval, o Samu Recife funcionou com 22 
ambulâncias – sendo 18 básicas e quatro com UTI móvel –, três 

motolâncias, dois helicópteros e uma viatura de apoio rápido. 
 

Foram disponibilizados estandes para a testagem rápida de detecção de HIV 

na Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro e nos pólos descentralizados do 
Ibura e Jardim São Paulo. Ao todo, foram realizados 1.211 exames, com 15 

casos positivos para a presença do vírus.  
 
A Secretaria de Saúde inovou este ano com a instalação de nove barreiras 

sanitárias nos principais acessos ao desfile do Galo da Madrugada. O 
objetivo foi restringir a circulação de alimentos e fazer a troca de garrafas 

de vidro por vasilhames plásticos. Durante o desfile, foi testado o Risk 
Manager, software empregado na identificação de potenciais riscos à saúde 

em tempo real. 
 

Ainda dentro das ações da Vigilância à Saúde, a diretoria contou com um 

quadro de 355 profissionais. O trabalho começou bem antes da festa, na 
capacitação de comerciantes que atuaram nos polos e na atuação em 

prévias carnavalescas. Ao longo da folia, além de coleta de amostras de 
bebidas e comidas, eles realizaram 14.031 fiscalizações no comércio formal 
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e informal de alimentos, drogarias, trios elétricos, módulos sanitários e 

postos de saúde, entre outros. Ao todo, foram emitidas 294 notificações. 
 

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. O programa + Vida na Folia contou 

com aproximadamente 90 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. 
 
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, panfletos 
com orientação da localização dos postos fixos e serviços de pronto-

atendimento, além de material educativo. 

 

 TRANSPORTE AMPLIADO   

Com a finalidade facilitar a orientação dos foliões no momento de pegar o 

transporte, a CTTU instituiu pontos estratégicos do serviço de Táxi Evento. 

Os veículos ficaram situados em áreas próximas aos principais polos de folia 

do Centro da Cidade, desde a sexta-feira (17). Foram mais de dez pontos 

definidos para o embarque de passageiros. Além disso, um efetivo de 34 

agentes de trânsito e transporte foi destacado para fiscalizar a atuação 

dos permissionários e coibirpossíveis práticas irregulares. 

Desde o dia 11 da semana pré até a terça-feira (21), foram realizadas 366 

fiscalizações de transportes, sendo 62 veículos autuados e 47 

removidos por estarem realizando transporte irregular ou clandestino.  

 

Pelo 0800-081-1078 da CTTU, foram registradas 46 denúncias de 

irregularidades de taxistas que se recusaram a pegar passageiros ou por 

operar com o taxímetro desligado. A principal reclamação foi de se negar a 

fazer a corrida, com 29 ocorrências. As demais foram distribuídas entre 

andar com taxímetro desligado e reclamação por maus tratos/desrespeito 

ao usuário. A partir da próxima segunda-feira (27), a CTTU começa a 

apurar as queixas, convocando os taxistas. Cada um dos permissionários 

será chamado à sede da Companhia para dar explicações. O caso pode 

gerar ao motorista uma advertência, uma suspensão ou até a cassação da 

licença. 

Ampliação do Expresso da Folia – No 11º ano de operação, o Expresso 
da Folia atingiu o número total de 44.259 foliões que utilizaram o 

serviço nos quatro dias de funcionamento, representando um sucesso de 
público.Foi um aumento de quase 20% no número de passageiros. No ano 

passado pouco mais de 35 mil pessoas optaram pelo Expresso. As viagens 
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saíram dos shoppings Recife, Plaza, Tacaruna e, pelo primeiro ano 

participando do projeto, o shopping Boa Vista.  

As viagens realizadas pelo serviço foram expressas, ou seja, sem paradas 

entre os pontos de embarque e retorno. Na área próxima ao bairro do 
Recife Antigo, foram criados corredores especiais para priorizar a circulação 
do Expresso. No total, foram realizadas mais de 100 viagens do sábado 

(18), das 18h às 05h da manhã, e no domingo (18), segunda (20) e terça-
feira (21) de Carnaval, das 15h às 05h da manhã do dia seguinte. 

A tarifa do ônibus custou R$ 3,00 por pessoa (já incluído ida e volta) mais o 
preço do estacionamento do shopping em que o folião deixou o carro. Quem 
optou em seguir no Expresso, não pagou pernoite ou hora adicional. Neste 

ano, ampliando as ações inclusivas da Prefeitura do Recife, todos os 
veículos utilizados no serviço eram equipados com elevadores para pessoas 

com deficiência ou baixa mobilidade.Pelo menos cinco cadeirantes 
utilizaram o serviço, vindo brincar o Carnaval do Recife. 

Total de passageiros por shopping/dia do Expresso da Folia 2012 

Shopping/dia/ 
número 

passageiros  

Sábado 
(18) 

Domingo 
(19) 

Segunda 
(20) 

Terça 
(21) 

Total por 
shopping 

Boa Vista Não 

operou 
628 1.081 704 2.413 

Tacaruna 1.415 5.454 5.673 5.427 17.969 

Plaza 1.213 3.828 4.950 2.825 12.816 

Recife 1.030 3.758 3.800 2.473 11.061 

Total por dia = 3.658 13.668 15.504 11.429 Total 

geral 
44.259 

 

Expresso do Municipal – Outra iniciativa que teve boa aceitação do folião 
recifense foi o Expresso do Municipal para o 48º Baile Municipal do Recife. A 

CTTU montou um esquema especial para realizar o deslocamento do público 
que optou por deixar os carros no estacionamento do Shopping Tacaruna e 

seguir para a casa de espetáculos Chevrolet Hall. As viagens aconteceram 
de dez em dez minutos.  

Foram utilizados quatro ônibus do transporte complementar de passageiros 

que conduziram 1.830 pessoas, fazendo o percurso de 5,3 km, saindo da 
parada externa de ônibus da Av. Agamenon Magalhães (na frente do 
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Tacaruna) até à frente do Chevrolet Hall. O valor da tarifa era de R$1,50 

por trecho, pago diretamente ao motorista do veículo.   

Convênio táxis Recife, Olinda e Jaboatão – Para garantir o serviço de 

táxi para a população que for brincar o Carnaval, neste ano, a Prefeitura do 

Recife realizou dois convênios com as prefeituras de Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes. O termo de compromisso permitiu a livre circulação e 

atendimento de táxis das três cidades durante o período carnavalesco nos 

territórios dos três municípios. Com isso, o folião teve uma oferta maior de 

táxis para ir ou voltar das festividades do Carnaval 2012. Neste ano, as 

portarias com os dois municípios vizinhos começaram a valer desde o dia 11 

de fevereiro, atendendo a necessidade dos foliões que curtiram a 48º edição 

do Baile Municipal do Recife, prosseguiu durante toda a semana pré, os dias 

oficiais da festa até as 12h desta Quarta-feira de Cinzas (21). 

Outro objetivo importante do convênio entre as prefeituras foi estimular as 

pessoas que vão brincar o carnaval a deixarem seus veículos em casa. Isso 

diminui o número de carros nas vias, reduz os congestionamentos e riscos 

de acidentes. Também é uma forma de evitar a mistura entre álcool e 

direção. A frota de táxis do Recife é de mais de 6.100 mil táxis, em Olinda a 

frota é de cerca de 850 veículos de transporte e Jaboatão dispõe de 790 

táxis. 

 

 TRÂNSITO 

Para garantir maior mobilidade e conforto aos foliões durante o Carnaval 
Multicultural do Recife 2012, a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano 

(CTTU) realizou uma série de ações, que começaram ainda no início do mês 
de fevereiro. Foram promovidas mudanças no tráfego, bloqueios e 
interdições de ruas, intensificação do serviço especial de transporte coletivo, 

o Expresso da Folia, e organização de pontos de Táxi Evento. Mais de 200 
pessoas do órgão, entre agentes de trânsito e transporte e servidores em 

geral, trabalharam nos cinco dias de folia nos principais polos de animação 
do bairro do Recife Antigo e dos polos descentralizados. 

Na área de trânsito, a CTTU realizou interdições de diversas vias para a 
montagem das estruturas do Carnaval 2012. Entre os locais que sofreram 
bloqueios estão as avenidas Dantas Barreto, Guararapes, Nossa Senhora do 

Carmo e Rio Branco. Nos dias de folia, os principais acessos para o Recife 
Antigo eram fechados a partir das 12h, garantindo que as vias ficassem 

livres para a circulação prioritária dos pedestres. Neste ano, para a 
montagem da alegoria gigante do Galo da Madrugada, a Ponte Duarte 
Coelho foi fechada para o tráfego de veículos às 22h da quarta-feira (15).  

Enquanto a alegoria esteve na Ponte Duarte Coelho, o trânsito foi desviado 
pela Rua da Aurora, no sentido subúrbio/cidade, depois Rua do Riachuelo e 

Rua do Hospício, retornando para a Av. Conde da Boa Vista. Para facilitar o 
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retorno dos coletivos, foram retirados os blocos de concreto na Rua do 

Riachuelo, permitindo o giro à esquerda dos ônibus para a Rua Hospício. 

Estatísticas de acidentes de trânsito – Das 18h da sexta-feira (17) até 

às 06h da manhã desta Quarta-feira de Cinzas, a central da CTTU registrou 

97acidentes de trânsito, sendo 79 sem vítimas e 18 com vítimas. No 

total foram 196 veículos envolvidos nas colisões. O dia que teve maior 

quantidade de acidentes foi o sábado (18), com 37 acidentes. Não houve 

registro de acidente com vítima fatal no período de Carnaval.  

 

 
 

 MANUTENÇÃO DAS RUAS  
 

A Prefeitura do Recife trabalhou para garantir uma boa infraestrutura para 
os foliões. No entorno de todos os polos centrais, descentralizados e 
comunitários equipes da Emlurb realizaram operações tapa-buracos e 120 

ações para limpeza de galerias e canaletas, impedindo acúmulo de 
dejetos e danos no pavimento das vias. 

  

 PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
 

A Prefeitura do Recife também instalou 6.699 metros de proteções 
(tapumes) em equipamentos de uso, evitando depredações.  Para isso, 
equipes da Emlurb colocaram tapumes e outros isolamentos em praças, 

esculturas, muros, fachadas históricas e estabelecimentos comerciais que 
ficam mais expostos aos excessos dos foliões. 

  
  

 ILUMINAÇÃO  
 

A Prefeitura disponibilizou uma equipe com 80 funcionários somente para a 
manutenção da iluminação nos polos de folia. Foram instalados 30 Km de 

fiação que alimentaram 300 pontos de iluminação provisória e 1.317 
projetores somente nas ruas e avenidas envolvidas no Carnaval. Além 
disso, o evento contou com 20 equipes de prontidão para assegurar o 

brilho durante toda a festa de momo. 
  

  
 PODAS  

 

Pelo menos 530 árvores foram beneficiadas com serviços de manutenção. 
Os trabalhos foram realizados nas avenidas Dantas Barreto, Guararapes, 

Marquês de Olinda, Alfredo Lisboa e ruas Floriano Peixoto, Peixoto, Sol, 
Aurora, São João; entorno da Casa Detenção; praças da Independência e 
Sérgio Loretto; Cais José Mariano; e Forte de Cinco Pontas. A operação 

contou com o apoio de vários caminhões de elevação, caminhão triturador e 
equipes com motosserras e supervisão de um engenheiro da área. 
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 ORDENAMENTO DO COMÉRCIO 

A Diretoria de Controle Urbano do Recife (Dircon) ampliou, este ano, o 

número de pessoas que atuaram nos dias de folia. Cerca de 1.574 
profissionais garantiram a tranquilidade trabalhando de forma efetiva na 
fiscalização e controle, tanto nos polos centrais quanto nos nove polos 

descentralizados. Desde a sexta-feira (17) até a madrugada desta Quarta-
feira (22), os agentes da Dircon efetuaram 289 apreensões, referentes a 

comerciantes sem autorização e vendas irregulares de produtos, ano 
passado o saldo foi de 430.  A redução com relação a 2011, segundo a 
diretora de Controle Urbano, Roberta Valença, acontece devido ao trabalho 

de conscientização realizado antes da folia. “Os comerciantes e ambulantes 
estão mais conscientes, fruto de atuação da nossa equipe técnica antes da 

folia, fizemos uma operação preventiva”, ressaltou. Outra novidade foi que 
os fiscais dos polos descentralizados não registraram ocorrências.   

Já no desfile do Galo da Madrugada foram contabilizadas 19 ocorrências. 
Foram notificados cinco (5) ambulantes com ausência de alvará para 

funcionar, duas (2) ocupações indevidas de logradouro e duas (2) 
publicações irregulares, dez (10) foram revertidas, ou seja, sanadas em 
tempo pelos infratores. O trabalho foi realizado pelas equipes da Gerência 

do Comércio Informal (GCI) e da Gerência de Apreensão (Geap). 

Fiscalização 

A Diretoria de Controle Urbano do Recife (Dircon) atuou de 18 a 21 de 

fevereiro, na fiscalização, controle e ordenamento do comércio informal nos 
oito (8) polos do Centro da cidade e nos nove (9) polos descentralizados. O 
órgão também foi responsável pelo licenciamento de equipamentos de 

publicidade, palcos, camarotes, praticáveis de TV e barracas para o 
comércio. O efetivo de servidores para o desfile do Galo da Madrugada foi 

de 410 pessoas e durante os dias de folia no polos do centro, um total de 
593 fiscais atuaram na área, além dos 420 nos polos descentralizados. Nos 

quatro dias de folia o saldo foi de 1.154 funcionários da Dircon (polos do 
centro e semana pré carnavalesca). Durante o período de Momo, a sede do 
órgão funcionou na Rua Álvares Cabral, no Bairro do Recife. O local serviu 

de ponto de apoio para os fiscais. Todo o material apreendido durante a 
folia somente poderá ser resgatado após o Carnaval. 

 

 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E ATENDIMENTO À IMPRENSA 

100 profissionais, entre repórteres, fotógrafos e assessores, 
estiveram envolvidos na cobertura do Carnaval Multicultural do Recife, tanto 

diretamente da Central quanto nos 17 polos multiculturais, para levar as 
cores, ritmos e diversidade para o mundo inteiro. As secretarias de 

Comunicação e Especial de Relações com a Imprensa mobilizaram uma rede 
de profissionais e equipamentos. Para que jornalistas, radialistas, fotógrafos 
e cinegrafistas, que acompanham os cinco dias da folia, pudessem trabalhar 

com agilidade e eficácia, a Prefeitura do Recife contou com uma estrutura 
completa para receber tais profissionais, tanto do Brasil quanto do Exterior.  
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As equipes ficaram concentradas no Armazém 12, no Marco Zero, onde está 

a Central do Carnaval, com um grande centro de comunicação. No espaço 
foram instalados uma redação de imprensa, cinco estúdios de Rádio e um 

de TV, todos equipados com computadores conectados à internet. Foram 
produzidas 225 reportagens, que informaram sobre o evento, tanto para a 
imprensa, quanto para a população, que pôde ter acesso aos textos, fotos e 

vídeos via internet nas páginas da PCR (www.recife.pe.gov.br) ou do 
Carnaval (www.carnavaldorecife.com.br).  

Mais de 2 mil jornalistas do Brasil e do Exterior (Inglaterra, Estados 
Unidos, Bélgica, entre outros países) foram credenciados para a cobertura 

do evento, contando com todo o suporte oferecido pela PCR, na concessão 
de espaço, equipamentos ou recursos humanos. O serviço garantiu que a 

grandiosidade da festa fosse visualizada nos mais diversos ângulos. Uma 
equipe de 20 fotógrafos trabalhou em caráter de plantão para não 
perdesse um minuto sequer do que acontece no Carnaval. Contabilizando, 

desde o Baile Municipal, os dias antecedentes à abertura, os cinco dias de 
folia e a Quarta-feira de Cinzas, foram registradas cerca de 11 mil 

imagens de shows e apresentações, desfiles, fantasias, serviços e outros. 
Uma grande parte das fotos foram disponibilizadas no site oficial do 
Carnaval do Recife e enviadas para os mais diversos veículos de 

comunicação. Assessores de imprensa na Central do Carnaval enviaram 
232 sugestões de notas, fotos e foto-legendas durante todos os dias 

do evento. A equipe de assessoria, tanto interna quanto no palco do Marco 
Zero, realizou ainda atendimento às solicitações de profissionais da 
imprensa local, nacional e internacional disponibilizando informações e 

material fotográfico sobre a festa. 

  

Cobertura de TV - Na noite de abertura do Carnaval 2012, sexta-feira 

(17), a PCR utilizou um helicóptero para que fossem realizadas imagens 
aéreas do Marco Zero. As imagens foram disponibilizadas às emissoras e as 

fotos no site do oficial do Carnaval. A Central da Folia montou três 
estúdios para atender a emissoras. Na área lateral da Central, as TV’s 
tiveram um espaço para instalar seus veículos de transmissão compostos 

por links e uplinks. Também foi montado para elas um espaço na House Mix 
para que fossem captadas imagens centrais dos shows, do público, assim 

como entrevistas. 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.  

No sábado do Galo da Madrugada (18), as emissoras de televisão deram um 

show de cobertura. Com transmissões em sinal totalmente digital e também 
analógico, as imagens atravessaram o mundo levando para os foliões mais 
distantes a alegria da maior agremiação carnavalesco do mundo. Foram 

mais de nove horas de transmissão recheadas de entrevistas ao vivo, 
flashes em vários pontos do percurso. Também nesse dia, tanto as TV’s 

como fotógrafos dos principais jornais e revistas do Recife e do País 
puderam sobrevoar o percurso num helicóptero oferecido pela 
Prefeitura. 

http://www.recife.pe.gov.br/
http://www.carnavaldorecife.com.br/
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Com a ultrapassagem de 120 horas de transmissão, o Carnaval foi 

veiculado ao vivo em rede nacional. 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 time 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, SBT e TV 
Pernambuco.  

Cobertura de Rádio - Para o atendimento aos profissionais de rádio, foram 
disponibilizados 5 estúdios, na própria Central do Carnaval. Três deles 

foram utilizados por emissoras comerciais: JC/CBN; Folha e Olinda, que 
transmitiram, ao vivo, o Carnaval Multicultural 2012. Outro espaço foi 

destinado para a Rádio Frevo, que transmitiu, das 16h às 21h, informações 
sobre serviços prestados pela Prefeitura do Recife, notícias de utilidade 
pública, entrevistas com artistas, assim como uma vasta programação 

musical, baseada no repertório do Carnaval pernambucano. A Rádio Frevo 
também pôde ser acessada no site da Prefeitura do Recife, das 14h à 0h.  

A Diretoria de Rádio da PCR assessorou, também, as emissoras, tanto 
comunitárias quanto as comerciais, da Capital, do Interior do Estado ou de 

qualquer outra parte do País que solicitaram informações. Para tanto, a 
equipe forneceu boletins ou flash ao vivo às emissoras interessadas. 90 

notícias foram produzidas; 28 pautas passadas para a imprensa, 49 
boletins com sonora e 124 entrevistas foram realizadas. 

Os locutores que trabalham durante o período carnavalesco, nos polos 
centrais e nos descentralizados, foram capacitados, em parceria com as 

secretarias de Saúde e Cultura. Visando a um melhor desempenho destes 
profissionais, uma fonoaudióloga deu dicas e ensinou técnicas de saúde 
vocal. Além disso, o jornalista e radialista Hugo Esteves ensinou técnicas de 

postura de palco.  

Internet e Novas Mídias - A interatividade foi marca registrada da festa 

que celebra a multiculturalidade recifense. O Portal da Prefeitura 
(www.recife.pe.gov.br), o site do Carnaval (www.carnavaldorecife.com.br) e 

as redes sociais, como Facebook, Flickr e Twitter, além do canal 
especializado em vídeos, o Youtube, fizeram as honras da casa e mostraram 
ao mundo o que o Recife tem de melhor. Foram ao todo 1500 Tweets, 

sem falar na quantidade de RTs e menções nas redes sociais. 1700 posts 
no Facebook; mais de 190 Vídeos; 30 matérias especiais produzidas 

pela equipe de Internet, 5 músicas especiais postadas na Rádio Frevo; O 
trabalho de cobertura do Carnaval, que começou ainda na semana pré, 

garantiu aos perfis do Carnaval e da Prefeitura do Recife o Trending 
Topics Brasil na sexta-feira (17) com as hashtags (#MarcoZero), no 
sábado (18) (#galodamadrugada) e na terça-feira (21)  

(#carnavalrecife), como assuntos mais comentados no Brasil nas 
redes. 

http://www.recife.pe.gov.br/
http://www.carnavaldorecife.com.br/
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Através de ferramentas veiculadas ao endereço eletrônico do Carnaval, por 

exemplo, os internautas puderam fazer sua programação festiva, ficar por 
dentro de todos os serviços oferecidos pela Prefeitura do Recife e 

compartilhar as informações nas redes sociais. Com o “Eu Vou”, sistema 
implantado em 2011, o internauta/folião confirmou a sua presença nos 
polos de animação e divulgou fotos e informações postadas nos perfis 

oficiais. Foram 4.817 curtidas e 1900 pessoas que mencionaram a ação 
na internet. O trabalho nas redes garantiu material com qualidade para 

divulgação e utilização dos profissionais de imprensa.  

A equipe de Internet e Novas Mídias da PCR contou com 22 profissionais, 

entre jornalistas, publicitários e cineastas, divididos entre os polos de 
animação e a Central do Carnaval, produzindo informações em tempo real, 

matérias especiais, vídeos com qualidade em HD e fotografias.  

Um dos diferenciais no Carnaval Multicultural do Recife 2012 foi o espaço 

dado para a fotografia feita com celular, especificamente para os 
participantes do Instagram, o aplicativo desenvolvido para iPhones e iPads 

mais popular do mundo em compartilhamento de fotos nas redes sociais. Os 
usuários do Instagram participaram de uma cobertura coletiva do nosso 
Carnaval compartilhando suas fotos sobre os palcos no Bairro do Recife e 

nos polos descentralizados espalhados pela Cidade. As fotos que receberam 
a hashtag #carnavalrecife, foram postadas automaticamente no Tumblr 

www.carnavalrecife.tumblr.com. Além disso, algumas imagens foram 
compartilhadas no próprio Instagram do Carnaval (@carnavalrecife). 

REDES SOCIAIS CARNAVAL 2012  

Hashtag: #CarnavalRecife  

Twitter: @carnavalrecife e @recifeweb 

Facebook: Carnaval Multicultural do Recife e Prefeitura do Recife 

Youtube: www.youtube.com/recifeweb         

Flickr: www.flickr.com/recifeweb 

   

 

 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

A realização do Carnaval Multicultural do Recife 2012 tem proporcionado à 
população muito mais que diversão. Desde o início do ano, as festividades e 

a produção do Carnaval tem oportunizado a diversos profissionais a geração 
de emprego e renda, nos mais diversos setores. Só a Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico gerou, durante o evento, mais de 

540 empregos diretos e aproximadamente 2.160 indiretos. 
 

No Programa de Desenvolvimento do Artesanato (Prodarte), ao todo, 32 
artesãos cadastrados atuaram na Central do Carnaval, no Terminal Marítimo 
de Passageiros, Bairro do Recife. Este ano, o programa, ligado à Secretaria 

http://www.carnavalrecife.tumblr.com/
http://www.youtube.com/recifeweb
http://www.flickr.com/recifeweb
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de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, superou as 

expectativas. Nos doze dias de funcionamento do espaço foram 
comercializados 3.884 artigos pelos comerciantes. O montante das vendas 

chegou a R$ 52.208,15, 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 três espaços: Central do 

Carnaval, Paço Alfândega e Camarote da Prefeitura do Recife no Galo da 
Madrugada. O montante dos grupos foi de R$ 38.500,00. Dos 188 
empreendedores que comercializaram alimentos e bebidas durante a Festa 

de momo, 127 estavam situados no Bairro do Recife e 61 nos polos 
descentralizados de Chão de Estrelas, Nova Descoberta, Brasília Teimosa e 

do Ibura. No Bairro do Recife, o valor das comercializações foi de R$ 
690.232,00, quase o dobro do valor do ano anterior que foi de R$ 355.200. 
Nos Polos Descentralizados o valor apurado foi de R$ 87.413,00. Ao todo, 

758 pessoas, empreendedores e funcionários, se beneficiaram com o 
montante de R$ 777.645,00.  

 
  

 PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 
  
Fiscalização em bares e restaurantes - Com o intuito de garantir os 

direitos dos foliões e consumidores durante o período festivo e fazer 

cumprir a Lei Municipal n° 16.705/2001, o Procon-Recife realizou uma série 

de mutirões de orientação a comerciantes e consumidores sobre práticas 

irregulares dos estabelecimentos comerciais, ainda na Semana Pré. Da 

sexta-feira (17) até a madrugada desta quarta-feira (22), cinco autuações 

foram feitas a estabelecimentos da Cidade que estavam cobrando valores 

de R$ 30 a R$100 para utilização de mesas e cadeiras. Os estabelecimentos 

receberam a notificação do órgão municipal. O órgão informou a todos os 

consumidores, de mesa em mesa, sobre a proibição da cobrança, fazendo 

com que fossem devolvidas as taxas cobradas antecipadamente.  

De acordo com a Lei n° 16.705/2001, a cobrança é um ato abusivo e a 

multa para proprietários que descumprem a lei varia de R$ 200 a R$ 

2 milhões, dependendo do tamanho do estabelecimento e da gravidade da 

infração. Durante as ações de orientação, o Procon-Recife também 

esclareceu comerciantes e público em geral sobre espaço do passeio 

público, que deve ter, no mínimo, 1 metro de extensão liberado para a 

passagem de transeuntes. As fiscalizações do órgão municipal também 

garantiram 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 valor apresentado 

referente a 10% (dez por cento) do valor total da conta de consumo é 

opcional, ou seja, o valor cobrado pelos serviços prestados pelos garçons 

não é obrigatório. O órgão colocou à disposição do consumidor um e-mail 
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(procon@recife.pe.gov.br) e o facebook do Procon (www.facebook.procon-

recife) para as denúncias.  

 CARNAVAL SOLIDÁRIO 
 

- Oficinas para crianças e adolescentes - As crianças do Espaço Travessia, 
assistidas pelo Instituto de Assistência Social e Cidadania (IASC) 

aprenderam a confeccionar máscaras de carnaval, utilizando papel jornal, 
cola, tinta e adereços. As oficinas aconteceram no Museu de Arte Moderna 
Aloísio Magalhães (Mamam). Meninos e meninas entre seis e 14 anos 

participaram das aulas que tiveram como tônica a reciclagem de materiais 
para a confecção de itens indispensáveis à folia. As oficinas representam um 

momento muito importante, tanto do ponto de vista lúdico, quanto do 
aprendizado. O tempo que as crianças passam nas oficinas é de brincadeira 
e de interação com outras crianças. Também foram ensinadas nas oficinas 

formas de produzir instrumentos de percussão, como ganzás e tambores. 
Participam, igualmente, os meninos e meninas do Espaço Recanto Feliz e do 

Centro de Integração da Criança e do Adolescente (Cica). Os resultados 
foram expostos no dia 10 de fevereiro durante a saída do bloco “Mamam Eu 
Quero”. Vale salientar que as oficinas foram abertas a todas as crianças 

dessa faixa etária, mesmo as que não são assistidas pelo Iasc. 

- Proteção de crianças e adolescentes - 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 durante todo o Carnaval. Três pontos fixos para 
atendimento de menores de 7 a 17 anos foram instalados no Bairro do 

Recife, Pátio do Carmo e Ibura. Cerca de 470 crianças e adolescentes foram 
atendidos. A Secretaria disponibilizou, também, uma equipe itinerante que 
visitou alguns bairros da Cidade para identificar menores em situação de 

vulnerabilidade. As localidades escolhidas foram: Chão de Estrelas, Várzea, 
Santo Amaro, Cordeiro, Nova Descoberta, Alto José do Pinho, Jardim São 

Paulo e Casa Amarela. Na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, o cartunista 
Samuca e toda sua equipe comandou o espaço “Caras do Recife” 
produzindo desenhos e caricaturas para os foliões que quiserem levar uma 

lembrança do Carnaval recifense. Toda a verba arrecadada será destinada 
aos projetos sociais do Iasc.  

   
- Doação Cidadã - A Secretaria de Assistência Social (SAS)/Iasc também 

intensificaram a Campanha Doação Cidadã, que sensibilizou os foliões para 
a não-doação de esmolas nas proximidades dos polos. Nos locais, 
orientadores dos Círculos Populares de Esporte e Lazer (CPEL) comandaram 

oficinas de dança, percussão, adereços carnavalescos, pintura, artes 
plásticas, entre outros na campanha.  

- Estacionamento solidário - O folião que aproveitou as prévias e a 
programação do Carnaval Multicultural no Bairro do Recife contou com mais 

uma opção de estacionamento. E o melhor: sendo solidário. Com base na 
experiência do ano passado, a Prefeitura do Recife ofereceu suas cerca de 
500 vagas de estacionamento do edifício-sede para o público durante a folia 

de Momo. Até a Quarta-feira de Cinzas (22), os motoristas puderam utilizar 
as vagas ao preço de R$ 7. Todo o valor arrecadado será revertido para as 
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instituições assistidas pelo Instituto de Assistência Social e Cidadania (Iasc). 

Na semana Pré o estacionamento funcionou das 18h às 6h. Durante o 
Carnaval, o espaço abriu das 12h às 6h. Uma média de 800 carros 

utilizaram o serviço. O valor arrecadado foi de R$ 20.050,00. 

 

 VALORIZAÇÃO DA MULHER  

  

Na Central - técnicas da Secretaria Especial da Mulher atenderam a 

população feminina na Central do Carnaval. O espaço funcionou das 
17h às 0h, disponibilizando material de divulgação da Lei Maria da 

Penha, além dos endereços dos órgãos onde as mulheres podem 
buscar ajuda. 

Centro de Referência Clarice Lispector - Outro serviço oferecido foi o 
disque-orientação do Centro de Referência Clarice Lispector pelo 

telefone 0800-281-0107. O serviço recebeu 6 denúncias. Dez 
mulheres foram atendidas. O Centro de Referência Clarice Lispector, 

situado na Rua Bernardo Guimarães, 470, Boa Vista, esteve de 

plantão permanente, 24h, durante os dias de folia, para prestar 
assistência psicossocial, jurídica e de acolhimento às mulheres em 

situação de violência doméstica e sexista. Foram disponibilizados 
telefones 3355-3008 e 3355-3009 para as denúncias. As queixas 

também puderam ser feitas pelo Disk Orientação 0800-281-0107 ou 
pelo Disk Nacional 180. Cinco mulheres foram acolhidas no local. A 

Secretaria providenciou o encaminhamento dos casos. 

Bloco Nem Com Uma Flor - Única agremiação do País que tem como 

bandeira a prevenção e o combate à violência contra a mulher 
durante o Carnaval, o Bloco Nem Com Uma Flor há 11 anos sai no 

Carnaval com o objetivo de contribuir para o combate à violência 
contra a mulher. Ao som das orquestras de frevo de Lourdinha 

Nóbrega e 100% Mulher, o bloco, que é formado só por mulheres, 
desfilou pelo Recife Antigo vestindo a tradicional camisa lilás.  O Nem 

com uma Flor contribui para a elevação da autoestima de mulheres 

que de alguma maneira passaram por situações traumáticas além de 
divulgar telefones para quem quer fazer uma denúncia ou obter uma 

orientação. Este ano o Bloco homenageou as instituições Cidadania 
Feminina e Associação das Mulheres do Alto do Pascoal, sediadas nas 

RPAs 3 e 2, respectivamente. Além das moradoras, Edicléia Santos, 
da RPA3, e Célia Santos, da RPA4, que foram eleitas em 

reconhecimento aos trabalhos prestados em prol da causa feminista. 
Para receber a camisa do Bloco, as participantes doaram materiais de 

higiene. Foram entregues 5200 camisas e recebidos 8816 kits de 
material. 
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 INFORMÁTICA 

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, 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. 

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 do desfile de fantasias do Baile 

Municipal. Um sistema desenvolvido pela empresa foi responsável pelo 

resultado final da competição. O programa existe há 10 anos e faz a 

contagem de votos dos jurados para que o resultado seja divulgado 

rapidamente.   

 

  

 


