Central Multicultural

Uma iniciativa que há oito anos faz parte do Carnaval Multicultural do Recife para disponibilizar aos foliões informações turísticas e culturais, compras de fantasias, caixas eletrônicos, lan house, entre outros serviços. A Central do Carnaval, localizada no Terminal Marítimo de Passageiros (Marco Zero - Armazém 12), concentra, ainda, a Coordenação do Carnaval e toda a infra-estrutura para atender a imprensa local, nacional e internacional. Na semana pré-carnavalesca, de 11 a 19 de fevereiro, o espaço funcionará das 16 às 22h e durante o Carnaval, das 16 às 24h.
 
O que encontrar na Central:
 
Informações Turísticas: Local onde os recifenses e turistas terão acesso a informações sobre a cidade e sua cultura, programação do Carnaval 2009, pontos turísticos e gastronômicos. O posto de informações turísticas terá, durante o carnaval, cinco atendentes bilíngües. 
 
Perdeu, Achou: Espaço para recebimento e devolução de documentos e objetos perdidos durante o carnaval. 
 
“Cuide-se”, Não brinque sem camisinha: Estande reservado para a campanha de DST/AIDS e o programa de redução de danos + vida. 
 
Prodarte: São artesãos cadastrados no programa, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que comercializam fantasias e adereços. 
 
Compasso das Letras / Cadastro Cultural: Espaço reservado a Fundação de Cultura do Recife. Expõe e vende a produção literária da nossa cultura, onde também se faz o cadastramento de artistas e produtores da nossa cidade, tem um sistema onde cada visitante cadastrado participa de um questionário expondo sua opinião sobre os serviços oferecidos na Central e no Carnaval. 
 
Loja Multicultural: A loja da Grife do Carnaval é uma das grandes atrações da Central de Serviços. Lá, o folião tem a oportunidade de comprar produtos com a marca do carnaval multicultural estampada em variadas peças. 
 
Nosso Som: É um estande de comercialização de CD’S da cena pernambucana. 
 
Tenda Cultural do Cemcape: É o Centro da Música Carnavalesca de PE. Esse estande comercializa CD’S de frevo, sombrinhas e adereços relacionados ao frevo. 
 
Apareça no Recife!: É um espaço em que foliões e turistas levam um registro da sua passagem no nosso carnaval. 
 
Lan House: Estande com computadores conectados à internet para utilização pública.
  
Massagem: Para relaxar, os visitantes da Central do Carnaval, poderão utilizar a técnica da Reflexologia (massagem nos pés).
 
Cores, Caras e Cabeças!: Espaço para produções de maquiagens e penteados afros. 
 
Customização: Espaço para a produção de fantasias e adereços 
                    
Praça de Alimentação: Na Central do Carnaval também vai ter um espaço, em parceria com a Associação de Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel-PE, onde funcionarão oito bares e restaurantes tradicionais do Recife.


