Serviços

Assistência Social
 
A Secretaria de Assistência Social do Recife e o Instituto de Assistência Social e Cidadania (Iasc), realizam diversas ações sociais durante o Carnaval Multicultural do Recife 2009. As atividades são de enfrentamento à situação de vulnerabilidade e risco social vivenciada por crianças e adolescentes do Recife durante o período da festa. Além dos pólos de atendimento para o acolhimento de crianças e adolescentes existentes nos pontos de animação, equipes itinerantes trabalharão em todos os focos de folia espalhados pelas seis RPAs, reduzindo o fluxo desse público em situação de risco nas ruas da cidade. 
 
As atividades possuem três linhas de atuação. São elas: a divulgação de campanhas educativas contra exploração de crianças e adolescentes e sobre o programa Doação Cidadã, que orienta a população a respeito da doação consciente; a identificação e cadastro de crianças e adolescentes para atendimento posterior; e o acolhimento desse público, na faixa etária de 0 a 17 anos, nos espaços oferecidos pela Prefeitura do Recife para realização das atividades lúdico-pedagógicas. Nos pólos de animação serão desenvolvidas diversas atividades, dentre elas oficinas de artes plásticas, percussão, dança, recreação e reciclagem com os filhos de catadores e barraqueiros. 

Para os jovens com idades entre 7 e 17 anos, serão seis pólos fixos: Bairro do Recife; Galo da Madrugada - Pátio do Carmo; Galo da Madrugada - rua da Imperatriz; Pátio do Carmo; Descentralizado do Ibura; e Descentralizado Chão de Estrelas. Haverá ainda uma creche funcionando no edifício-sede da Prefeitura do Recife, do dia 19 a 21 de fevereiro, no horário das 19h à 1h, e do dia 22 a 24, das 19h às 3h. 
 
Além disso, diversas equipes itinerantes trabalharão nos demais pontos de folia, localizados na Várzea, Jardim São Paulo, Santo Amaro, Casa Amarela, Alto José do Pinho, Nova Descoberta e Cordeiro. As ações educativas ocorrerão do dia 22 a 24 de fevereiro, das 19h à 1h. Os profissionais farão a identificação e cadastro das crianças e adolescentes nas localidades e, caso necessário, encaminharão casos particulares ao Conselho Tutelar. 

Localização e horário de funcionamento dos Pólos de Animação:

Para crianças de 0 a 06 anos
A creche funcionará no edifício-sede da Prefeitura do Recife
De 19 a 21 de fevereiro, das 19h às 1h;
De 22 a 24 de fevereiro, das 19h às 3 h.

Atendimentos para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos
Pólo Bairro do Recife - avenida Alfredo Lisboa, em frente ao Armazém 11
De 19 a 21 de fevereiro, das 19h à 1h;
De 22 a 24 de fevereiro, das 16h às 4h.

Pólo Galo da Madrugada - Pátio do Carmo
No dia 21 de fevereiro, das 6h às 18h.

Pólo Galo da Madrugada – rua da Imperatriz
No dia 21 de fevereiro, das 12h às 18h.

Pólo Pátio do Carmo
De 22 a 24 de fevereiro, das 19h à 1h.

Pólo Descentralizado Ibura
De 22 a 24 de fevereiro, das 19h à 1h.

Pólo Descentralizado Chão de Estrelas 
De 22 a 24 de fevereiro, das 19h à 1h.


*Equipes Itinerantes
Locais: Várzea, Jardim São Paulo, Santo Amaro, Casa Amarela, Alto José do Pinho, Nova Descoberta e Cordeiro.
De 22 a 24 de fevereiro, das 19h à 1h.

Direitos Humanos e Segurança Cidadã
 
A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã, disponibilizará nos dias de Carnaval uma Delegacia Interativa e as Ouvidorias da Guarda Municipal e da Secretaria de Defesa Social do Estado. Os serviços serão reforçados pela Central de Denúncias e funcionarão durante no horário das 16h às 6h, na Central Multicultural do Recife, instalada no Terminal Marítimo de Passageiros, no Marco Zero, no Bairro do Recife. A iniciativa, intitulada Cidadania no Carnaval, estará funcionando a partir do dia 20 de fevereiro. 
 
No local também funcionará um serviço de orientação jurídica para atender o folião. Haverá um estande para o recebimento e a guarda de documentos perdidos. Nos dois postos de serviços, o folião, vítima de violência, poderá prestar queixas relativas a furtos, roubos e agressões e denunciar quaisquer formas de violações aos direitos, a exemplo da discriminação racial, agressão a mulheres, homofobia, e abusos contra crianças, adolescentes, idosos e portador de deficiências. 

Após receber as ocorrências, a equipe da Central de Denúncias irá encaminhá-las aos órgãos correspondentes, como o Procon-Recife, Instituto de Assistência Social e Cidadania (Iasc), delegacias de plantão, ou fazer o registro junto a Delegacia Interativa por meio da Internet. Esse serviço contará com o telefone 0800.281.4090, que estará disponível das 16h da sexta-feira de Carnaval (20 de fevereiro), até às 6h da quarta-feira de Cinzas (25 de fevereiro).
 
No Carnaval de 2008,  cerca de três mil foliões procuraram os serviços oferecidos pela Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã e 118 boletins de ocorrências foram registrados.

Combate à violência contra a mulher

A Coordenadoria da Mulher da Prefeitura do Recife disponibilizará diversos serviços de atendimento e orientação à mulher que sofrer abusos e violências doméstica e sexista durante o Carnaval. Da sexta-feira, dia 20 de fevereiro até a manhã da  Quarta-feira de Cinzas(25/02), por meio do Programa Nem com Uma Flor,  funcionará o plantão 24h do Disque Orientação 0800 281 0107  do Centro de Referência Clarice Lispector, situado na Rua Bernardo Guimarães, nº 470 – Boa Vista.  Ali, haverá sempre uma pessoa para receber a denúncia e orientar a vítima sobre os locais que ela deve procurar.O Disque Denúncia foi criado para  receber todo o tipo de denúncia contra a mulher, seja o ato praticado no ambiente familiar, nas ruas, em qualquer local. 

Os serviços funcionarão nos seguintes locais:

Coordenadoria da Mulher – Fone: 3232-8413 / 8055

Centro de Referência Clarice Lispector 
Rua Bernardo Guimarães, 470 – Boa Vista. Fone: 3232-5370
Maternidade Professor Bandeira Filho 
Rua Londrina, s/n – Afogados. Fone: 3232-2223

Maternidade Professor Barros Lima  
Av. Norte, 6465 – Casa Amarela. Fone: 3232-4124

Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques(plantão 24h)
Av. Dois Rios, s/n – Ibura de Baixo. Fone: 3232-3398

Policlínica Agamenon Magalhães
Largo da Paz, s/n – Afogados. Fone: 3232-2333

Policlínica Amaury Coutinho
Rua Iguatú, s/n – Campina do Barreto. Fone: 3232-7877

Disque Orientação – Fone: 0800 281 0107(plantão 24h)

Trânsito

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) montou um calendário de interdição para montagens de pólos, polinhos, arquibancadas, palanques e camarotes nas vias do Recife. As principais mudanças, anualmente, acontecem com maior impacto no Centro da Cidade e no Recife Antigo. Tudo isso para garantir a diversão e segurança do folião no Carnaval Multicultural da cidade.

Além das atividades de interdição e monitoramento de trânsito, durante as prévias e o período de montagem das estruturas da festa de momo, a CTTU também monta um esquema especial de tráfego para o Galo da Madrugada. Durante a festa, 250 agentes municipais, que serão divididos por turno, estão preparados para realizar as intervenções e orientar os motoristas. 

	Montagem de Estruturas no Recife Antigo

Cais da Alfândega - A interdição se dará para a montagem do Pólo Mangue, que acontecerá a partir das 6h do dia 07/02 (sábado), devendo ser reaberto à circulação após o fim da desmontagem das estruturas que começa dia 26 de fevereiro. 

 
Com o fechamento do Cais da Alfândega, os veículos de grande porte, que abastecem armazéns e transportam carga do porto, deverão evitar as rotas do Centro, devendo usar as rotas da zona sul para chegar à área portuária, como Cais José Estelita, avenidas Sul e Agamenon Magalhães. 

Já os condutores de automóvel particular e outros veículos de pequeno porte continuam a seguir pela Madre de Deus, até o fechamento do Bairro do Recife no domingo (22). Os veículos de carga, desde 2007, já não passam pela Madre de Deus, em função de uma determinação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pois se trata de uma área de preservação histórica.

Madre de Deus - A CTTU irá interditar a Rua Madre Deus, no domingo de Carnaval (22) até a Quarta-feira de Cinzas (25), sempre das 14h às 6h. A interdição desta rua tem o intuito de assegurar a melhor circulação de pedestres que se dirigem aos pólos do Marco Zero, Arsenal e outros. A Madre de Deus também servirá para facilitar o deslocamento de veículos de emergências e de utilidade pública como: Samu, Bombeiro, Resgate, Polícia e CTTU. É importante destacar que os carros não poderão se dirigir para aquela área, pois tanto a Madre de Deus como o Cais da Alfândega estarão interditados para a festa. 

Rua da Moeda – Esta via também vai sofrer intervenções, a partir das 6h do dia 05/02, para viabilizar a montagem do palco onde acontece o Pré-AMP. O trecho que vai ser interditado é entre as ruas da Assembléia e Dona Maria César. A estrutura vai ficar localizada em frente à Secretaria de Planejamento do Estado, sendo então desativadas quatro vagas de estacionamento especial para a secretaria. O trânsito na área não vai sofrer transtornos, pois a intervenção vai ser pontual, ou seja, só vai interferir no espaço em que o palco será montado.

Pátio do Terço – No local, funcionará o Pólo Afro. A interdição será pontual, a partir do dia 13 (sexta-feira) para a montagem das estruturas, mas não trará impactos significativos ao trânsito. A desmontagem dessas estruturas deverá começar na Quarta-feira de Cinzas, dia 25 de fevereiro. 

Praça do Arsenal – Nesta praça, será montado o Pólo das Fantasias e o Carnaval Infantil. A montagem de palco acontecerá a partir da sexta-feira (30) e será desmontado após o dia 25 de fevereiro. As rotas alternativas para quem transita no local serão as ruas do Apolo e da Guia. 

Montagem de Estrutura no Centro

Nossa Senhora do Carmo - No dia 4 de fevereiro, terá início a montagem das arquibancadas da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Dessa forma, o fluxo da via passa a ter sentido único, na direção da Avenida Dantas Barreto para a Rua do Imperador. Com a montagem das estruturas, serão interditadas as ruas do Fogo, da Indústria, Pátio do Livramento e Rua do Rangel. Todos os pontos de ônibus, táxi e estacionamentos de motocicletas, carga e descarga e Zona Azul dessas vias serão desativados. Para o acesso à pista local da Dantas Barreto, o motorista poderá seguir pelas ruas 1º de Março e Siqueira Campos. Nestes locais, a CTTU estará envolvendo a sinalização em lonas plásticas para não haver divergência sobre o sentido de fluxo de veículo. 

Rua do Sol – O palco de eventos começa a ser montado na quinta-feira (29), a partir das 6h. Com isso, o trânsito na via será interditado no trecho entre a Rua Siqueira Campos e a Avenida Guararapes. Os motoristas que quiserem acessar as ruas Floriano Peixoto e do Sol poderão seguir pela Gervásio Pires, Cais Doutor José Mariano e Ponte da Boa Vista. Os ônibus serão desviados pela Praça da República (em frente ao Antigo Liceu de Artes e Ofícios), para então acessar a Avenida Dantas Barreto. 

Galo da Madrugada

A programação de montagem de estruturas para o Carnaval 2009 já começou. A PCR, por meio do seu gestor de Trânsito – CTTU -, interditou, às 6h da quinta-feira (30), a pista local em frente ao Edifício Trianon devido à montagem dos camarotes para o desfile do Galo da Madrugada. A mudança apenas afetará às paradas de ônibus daquele local, tendo em vista que na Avenida Guararapes a circulação é destinada aos transportes coletivos de passageiros. 

Com o fechamento deste trecho da pista local, a Grande Recife vai transferir os ônibus, que antes paravam em frente ao Trianon, para a pista principal da avenida, onde já funciona a parada de outras linhas. A CTTU lembra que a partir das 22h do dia 18 até a Quarta-feira de Cinzas, a Avenida Guararapes fica fechada ao tráfego para que os foliões possam brincar com segurança no Centro. Após o ultimo dia de Carnaval (quarta-feira de cinzas), começara a desmontagem das estruturas, sendo a via liberada após o termino do trabalho.

Montagem do Galo da madrugada

O maior bloco carnavalesco do mundo começa a mudar o trânsito do Centro do Recife a partir do dia 18. A Ponte Duarte Coelho, principal corredor de ônibus da cidade, será interditada a partir das 22h, sendo a partir da manhã da quarta-feira de cinzas (25) dado inicio ao desmonte da estrutura, juntamente com a Avenida Guararapes. Os desvios de veículos serão pela Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República e Rua do Imperador. O condutor que desejar acessar as ruas do Sol e Floriano Peixoto deverá seguir pelo Cais Doutor José Mariano e Ponte da Boa Vista. Com a montagem do Galo, na Ponte Duarte Coelho, serão interditadas as seguintes vias:  avenida Guararapes,  Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (entre a Conde da Boa Vista e Siqueira Campos) – onde funcionará um palco - e a pista oeste da avenida Dantas Barreto (entre as ruas Nova e Siqueira Campos).

O fechamento da Ponte para o Galo da Madrugada fará com que os ônibus que vêm do Cais de Santa Rita em direção à Avenida Guararapes mudem o seu percurso. Os coletivos não entrarão mais na Avenida Guararapes e seguirão do Cais de Santa Rita em direção a Martins de Barros, para então pegar a Ponte Princesa Isabel, ruas da Aurora, João Lira, Gervásio Pires, chegando à Avenida Conde da Boa Vista. Já os ônibus que vêm pela Avenida Conde da Boa Vista, em direção à ponte interditada (Duarte Coelho), dobrarão à esquerda na Rua da Aurora, depois novamente à esquerda nas ruas do Riachuelo e do Hospício e à direita pegando novamente a Conde da Boa Vista. 


	Interdição de vias para desfile do Galo da Madrugada

O Carnaval está tomando conta das ruas do Recife. Toda a cidade está sendo vestida de alegorias, cores e palcos para animar o folião. Para garantir a festa, a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) vai interditar 112 vias para o desfile do maior bloco de rua do mundo, o Galo da Madrugada, assegurando espaço no Centro para o folião que, anualmente, brinca no Galo da Madrugada no sábado de Zé Pereira. Os bloqueios começaram a ser retirados a partir das 17h do dia 21, com previsão de termino para a madrugada do dia 22.


Às 21h da sexta-feira (20), véspera do Carnaval, a CTTU estará isolando com blocos de concreto vários trechos dos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista. Os ônibus que vêm pela Avenida Conde da Boa Vista, no sentido subúrbio/cidade, serão desviados pelas ruas da Soledade, Oliveira Lima e acessarão a Rua Corredor do Bispo – que terá o seu sentido de fluxo invertido. Para que os ônibus possam dobrar nesta rua, os estacionamentos nos dois lados da via estarão proibidos. A partir da Rua Corredor do Bispo, os ônibus retornarão à Boa Vista e seguirão seu trajeto normal. O segundo desvio para os ônibus será aplicado aos coletivos que vêm de Olinda e da Zona Norte, que terão seu ponto de retorno nas imediações das avenidas Mário Melo com a Cruz Cabugá. 

Os ônibus que vêm das avenidas Mascarenhas de Moraes e José Rufino seguirão pela Avenida Sul até o Antigo pontilhão do metrô, dobrando à direita em direção ao Largo do Cabanga, passando pela estação de Tratamento de Esgoto da Compesa, seguindo pela Rua Saturnino de Brito em direção ao Cais José Estelita, para de lá chegarem ao terminal de ônibus no Cais de Santa Rita. A principal recomendação dos técnicos da CTTU é que o usuário dê preferência ao transporte coletivo, especialmente o metrô. Outra opção é usar o serviço de táxi.
 
Roteiros para que optar por ir de carro

Zona Norte / Centro: O motorista pode chegar ao desfile do Galo da Madrugada utilizando a Avenida Norte. O roteiro é percorrer a Avenida Norte, passar pela ponte do Limoeiro e seguir pelo Cais do Apolo. 
 
Zona Sul / Centro: Quem vem da Zona Sul pode usar o Cais José Estelita para chegar à concentração do desfile do Galo da Madrugada. 
 
Zona Oeste / Centro: Saindo da Zona Oeste, o motorista pode fazer o trajeto pela Abdias de Carvalho, Beira Rio, Ponte Gregório Bezerra, contornar o Fórum Rodolfo Aureliano, seguir para a Ponte Joaquim Cardoso e descer do veículo no início da Travessa do Raposo. O folião que for de carro poderá estacionar o veículo na Ilha do Leite, Rua da Aurora, Parque 13 de Maio e nos espaços disponíveis no Bairro do Recife.

Segue a lista das vias que serão interditadas para o Galo da Madrugada:
 
01.Travessa do Forte 
02.Rua Floriano Peixoto
03.Rua Padre Azevedo
04.Rua da Penha
05.Rua do Livramento
06.Rua São Pedro
07.Rua Maceió
08.Travessa do Gaspar
09.Rua Pacatuba
10.Rua Frei Henrique
11.Rua Dr. José Henrique Wanderley
12.Rua Dr. Moacir Baracho
13.Rua da Roda
14.Praça das Cinco Pontas 
15.Rua Vidal de Negreiros 
16.Rua Cerro Cora
17.Rua do Peixoto 
18.Rua do Dique
29.Travessa do Gusmão
20.Rua Sérgio Loreto
21.Rua do Muniz
22.Rua da Concórdia
23.Av. Dantas Barreto
24.Rua Lambari
25.Rua São João 
26.Rua Passo da Pátria
27.Rua do Forte
28.Rua do Jardim
29.Rua Padre Floriano
30.Rua Cristovão Colombo
31.Rua Antônio Henrique
32.Rua do Nogueira
33.Rua Santa Cecília
34.Rua Coração de Maria
35.Rua dos Pescadores
36.Travessa do Macedo
37.Rua do Porão
38.Beco do Marroquim
39.Rua da Carioca
40.Travessa Arsenal de Guerra
41.Avenida Nossa Senhora do Carmo
42.Rua da Industria
43.Rua Tobias Barreto
44.Travessa dos Martírios
45.Rua das Calçadas
46.Rua Direita
47.Rua do Rangel
48.Rua Praia
49.Rua Padre Muniz
50.Rua de Santa Rita
51.Rua são José do Ribamar
52.Praça Don Vital
53.Rua das águas Verdes
54.Rua Felipe Camarão
55.Rua do Fogo
56.Rua Barão da Vitória
57.Rua 6 de Março
58.Rua Marquês do Herval
59.Rua 24 de Maio
60.Rua da Palma
61.Rua do Sol
62.Travessa Cais da Detenção
63.Rua Bartolomeu Anacleto 
64.Ponte 06 de Março
65.Ponte da Boa Vista
66.Ponte Duarte Coelho
67.Ponte Princesa Isabel
68.Avenida Guararapes
69.Rua Siqueira Campos
70.Rua Ulhoa Cintra
71.Rua Marquês do Recife
72.Rua Cleto Campelo
73.Rua Alarico Bezerra
74.Rua Ubaldo Gomes
75.Rua Diário de Pernambuco
76.Rua do Imperador Dom Pedro II
77.Rua 1º de Março
78.Rua 7 de Setembro
79.Rua Piracema
80.Travessa da Congregação
81.Rua Estreita do Rosário
82.Rua João Souto Maior
83.Rua Camboa do Carmo
84.Travessa do Falcão
85.Rua Nilson S. Pinho
86.Travessa do Gomes
87.Travessa Valente
88.Praça Sérgio Loreto
89.Rua Dr. Amaro Pedrosa
90.Rua Pedro Ivo
91.Travessa da Bela Vista
92.Rua Sebastião Lins
93.Rua Clube Náutico Capibaribe
94.Praça Machado de Assis
95.Rua Bulhões Marques
96.Rua Martins Júnior
97.Praça da República
98.Travessa do Raposo
99.Rua das Flores
100.Rua Nova
101.Rua Matias de Albuquerque
102.Rua Martins de Barros, Pista Oeste, no trecho compreendido entre a Rua Nossa Senhora do Carmo e o Cais de Santa Rita 
103.Rua Dr. José Mariano, no trecho compreendido entre a Ponte 6 de Março e a Ponte da Boa Vista
104.Rua da Aurora, no trecho compreendido entre a Ponte da Boa Vista e Ponte Princesa Isabel
105.Rua da União, no trecho compreendido entre a Rua Princesa Isabel e a Avenida Conde da Boa Vista
106.Rua da Saudade, no trecho compreendido entre a Rua Princesa Isabel e a Avenida Conde da Boa Vista
107.Avenida Conde da Boa Vista, no trecho compreendido entre a Rua do Hospício e a Rua da Aurora
108.Rua do Hospício, no trecho compreendido entre a Rua Princesa Isabel e a Rua do Riachuelo.
109.Rua do Riachuelo, no trecho compreendido entre a Rua do Hospício e a Rua da Aurora
110.Rua Imperial, no trecho compreendido entre a Rua do Muniz e a Rua Pacatuba
111.A Avenida Sul, no trecho compreendido entre a Rua Pacatuba e o viaduto das Cinco Pontas
112.Rua Frei Caneca, no trecho compreendido entre a Rua do Sol e a Rua da Palma

Pontos de táxi
 
- Rua Doutor José Mariano, no cruzamento com a Ponte Velha
-Avenida Sul, nas proximidades do Forte das Cinco Pontas 
-Cais de Santa Rita, próximo à Rua do Porão
-Avenida Martins de Barros, na altura da Travessa Arsenal de Guerra
-Avenida Martins de Barros, nas imediações da Rua 1º de Março
- Avenida Martins de Barros, próximo à Rua Moacir Baracho
- Rua Siqueira Campos, na altura da Rua Alarico Bezerra
- Rua do Hospício, no cruzamento com a Riachuelo

Lista das ruas que continuam interditadas com o fim do desfile:

Rua Vidal de Negreiros
	Rua Direita
	Rua do Livramento
	Rua da Penha
	Rua de São Pedro
	Rua Felipe Camarão
	Rua do Fogo
	Rua do Rangel
	Pátio de São Pedro
	Tobias Barreto
	Rua das Águas Verdes
	Travessa dos Martírios
	Rua da Indústria
	Passo da Pátria
	Rua Frei Henrique
	Rua Cristóvão Colombo
	Rua 24 de Maio
	Av. Dantas Barreto (Praça Sérgio Loreto e Rua Siqueira Campos)
	Av. Guararapes
	Rua 1° de maio
	Ponte Duarte Coelho
	Rua do Sol
	Rua Matias de Albuquerque
	Rua da Palma
	Rua Cleto Campelo
	Av. Nossa Senhora do Carmo. 

Trânsito no Bairro do Recife
 
No Sábado de Zé Pereira, após o desfile do Galo da Madrugada, o número de interdições diminuirá, no entanto, os usuários não devem se sentir estimulados a irem para o Centro de carro.  A CTTU recomenda que os usuários optem pelo transporte público de passageiros, que terá reforço em suas linhas, utilizem o Expresso da Folia, Táxi Evento, o metrô ou compartilhe o veículo, juntando um grupo de amigos que irão para um mesmo lugar. 

No Bairro do Recife, a circulação de veículos será modificada. O Recife Antigo terá vias interditadas e, no primeiro dia da Festa de Momo, o acesso para os focos de animação será feito pelas pontes do Limoeiro, Buarque de Macedo e Giratória. De domingo até terça-feira, o Cais do Apolo e a Ponte do Limoeiro passam a ser mão única no sentido centro-subúrbio. Essa inversão só acontecerá no horário das 14h às 6h. 

O Cais do Apolo e a Ponte do Limoeiro, que hoje são mão dupla, ficarão sentido único da Rio Branco para a Avenida Norte. A inversão das vias será válida apenas das 14h às 6h, por ser o horário de maior movimento na área. O esquema visa dar mais fluidez ao trânsito, pois se forma um grande circuito de entrada e saída no bairro. 
 
Outras medidas também serão tomadas para garantir a fluidez. O estacionamento de veículos será, novamente, proibido na área entorno da Praça da República e a mesma medida será aplicada ao longo do Cais do Apolo. Além disso, ficarão livres para o tráfego de veículos as vias da Praça da República, que passam em frente ao Palácio do Campo das Princesas. Por outro lado, os condutores poderão deixar o carro na Avenida Dantas Barreto, entre a Praça da República e a Siqueira Campos.
 
Roteiros
 
Saindo da Zona Norte da cidade ou de Olinda, os foliões vão acessar o Recife Antigo a partir da Avenida Cruz Cabugá. Para isso, basta percorrer a via e depois seguir pela Rua do Hospício, Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo e Cais do Apolo. O motorista com destino ao estacionamento da Prefeitura deve entrar na pista oeste do Cais do Apolo. Mas, se for deixar o veículo em alguma rua do bairro, ele deve pegar a pista leste. Embora o esquema já seja conhecido, a CTTU colocará placas indicando as mudanças para orientar os condutores. 
 
Quem vem da Zona Sul seguirá o roteiro convencional. Deve percorrer o Cais José Estelita e seguir pela Martins de Barros para chegar na Ponte Buarque de Macedo. A Ponte Giratória vai estar aberta apenas para dar acesso às áreas de estacionamento no Paço Alfândega e veículo de serviço, na frente dos armazéns do Porto do Recife. Assim, a ponte pode ser fechada quando os estabelecimentos comerciais estiverem lotados. Quem mora na Zona Oeste pode optar por utilizar a Rua do Príncipe para chegar aos pólos da folia. 
 
Segue a lista das vias que serão interditadas no Recife Antigo:
 
	Cais do Apolo
	Cais da Alfândega
	Av. Rio Branco
	Av. Marques de Olinda
	Rua Vigário Tenório
	Rua Álvares Cabral
	Rua da Moeda
	Rua Tomazina
	Rua do Tuiuti
	Rua dos Arrecifes 
	Rua Mariz e Barros
	Rua da Assembléia
	Rua Maria César
	Av. Alfredo Lisboa
	Av. Barbosa Lima Sobrinho
	Rua Barão Rodrigues Mendes
	Rua do Observatório
	Rua Vital de Oliveira
	Rua do Apolo
	Rua da Guia
	Rua Dr José Martins
	Rua do Bom Jesus
	Rua de São José
	Rua do Brum
	Rua Tiradentes
	Rua Professor Aluísio Magalhães
	Rua Velha
	Rua São Francisco 
	Rua da Alegria
	Rua Pe João Ribeiro
	Rua do Aragão
	Travessa do Veras
	Madre de Deus


Galinho

O Centro do Recife será tomado pelo Galo da Madrugada no sábado de Momo, mas os foliões já se preparam para os festejos carnavalescos no Galinho ou Esperando o Galo. A festa será realizada na Praça do Marco Zero, às 18h da sexta-feira (20). Com o intuito de garantir a segurança destes foliões, a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) vai interditar a praça e as vias do Recife Antigo ao tráfego de veículos ao meio-dia da sexta-feira, disponibilizando agentes de trânsito na área para orientar os condutores. No entanto, aqueles que precisarem ir aos bancos poderão utilizar a Avenida Alfredo Lisboa até as 16h. Após esse horário, a via também será fechada à circulação de veículos juntamente com a Ponte Giratória. Dessa forma, os motoristas devem seguir pela Avenida Martins de Barros. 

Expresso da Folia

Pelo oitavo ano consecutivo, a Prefeitura do Recife, por meio da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), disponibiliza, no período de Carnaval, o Expresso da Folia, uma opção segura e confortável para as pessoas que pretendem aproveitar os pólos de Carnaval do Recife Antigo. Além de garantir melhor comodidade ao folião, o Expresso da Folia também possibilita uma melhor fluidez no trânsito e menos acidentes nos trechos em direção ao Bairro do Recife além de, com menos carros no bairro, garantir um maior espaço de circulação para as pessoas e um índice menor de depredação de veículos. No ano passado, o Expresso do Tacaruna transportou 24.708 pessoas nos quatro dias de carnaval.

Serão disponibilizados 15 ônibus para o Shopping Tacaruna com horário de funcionamento das 14h às 5h, exceto no Sábado de Zé Pereira, quando o serviço vai funcionar a partir das 18h até às 5h. O intervalo máximo entre um ônibus e outro é de quinze minutos e o tempo de espera mínimo é de três minutos, dependendo da demanda. Os motoristas poderão deixar seus veículos no estacionamento do centro comercial e utilizar o expresso para ir brincar o carnaval tranquilamente. 

Os veículos em sua maioria serão climatizados e também haverá aqueles que são adaptados aos portadores de necessidades especiais com um elevador na porta central do veículo, garantindo assim o acesso facilitado à cadeira de rodas e pessoas com alguma restrição de locomoção. 

A passagem do Expresso da Folia custa R$ 2,00 (incluso ida e volta) somada ao preço do estacionamento do shopping que é de R$ 3,00. O bilhete poderá ser adquirido no próprio estacionamento. É importante que o usuário do Expresso da Folia guarde a sua senha, pois ela é a garantia da volta do Recife Antigo para o Shopping. Vale ressaltar que o shopping não cobra a pernoite do estacionamento aos usuários do Expresso da Folia.

Itinerário Shopping Tacaruna:

Subúrbio/Centro: Shopping Tacaruna, Av. Cruz Cabugá, Av. Arthur de Lima Cavalcanti, Ponte do Limoeiro, Av. Martin Luther King (no contra-fluxo), Rua Madre de Deus, Cais do Apolo.

Centro/Subúrbio: Cais do Apolo, Av. Martin Luther King, Ponte do Limoeiro, Av. Arthur de Lima Cavalcanti, Av. Agamenon Magalhães, Shopping Tacaruna. 
Shopping Tacaruna - Itinerário de domingo (22) à terça-feira (24) 
 
Tele-atendimento
O serviço telefônico, através do 0800 081 1078, funcionará, normalmente, 24 horas por dia, atendendo as solicitações de fiscalização de trânsito, manutenção de semáforos, colisões, denúncias, sugestões e críticas. Além disso, o tele-atendimento informará sobre as interdições de Carnaval no Centro e no Recife Antigo e a utilização do Expresso da Folia. 
 
Táxi Evento 
Uma das opções para as pessoas que desejam evitar contratempos no trânsito ao se deslocarem até os pólos de animação no Carnaval é utilizar o transporte coletivo ou os táxis. Dessa forma, a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) criou alternativas para os motoristas, priorizando os serviços de táxi. Nos quatro dias de festa momesca, vão funcionar os pontos do Táxi Evento, localizados nas proximidades dos pólos de animação, de modo a aumentar a mobilidade e a segurança dos foliões.

Cerca de 3 mil taxistas vão ficar nesses pontos estratégicos, uma maneira de evitar que as pessoas utilizem seus próprios carros para ir ao centro da cidade. Com essa ação, a companhia diminui os riscos de retenções e acidentes, já que o fluxo de veículos e pessoas é muito intenso nas principais ruas da cidade. 

Durante o período de Carnaval, das 22h da sexta-feira (20) até as 6h da Quarta-feira de Cinzas (25), o Sistema Táxi do Recife operará na Bandeira 2. A tarifa passará de R$ 1,55 para R$ 1,86. Os pontos de táxi fora da área de interdição continuarão funcionando normalmente. Os táxis que operam no Serviço do Terminal Integrado de Passageiros (TIP) vão utilizar a tabela “B” e os que ficam no Aeroporto Internacional dos Guararapes usarão tarifa adicional, ou seja, será aumentado 20% no valor das tarifas conforme tabela do local.

	Pontos de Táxi durante o Galo da Madrugada:

- Cais de Santa Rita, em frente ao Grande Recife (sentido Boa Viagem e Recife Antigo)
- Avenida Martins de Barros com a Av. N. S. do Carmo (sentido Palácio do Governo)
- Rua do Hospício com a Rua do Riachuelo
- Cais José Mariano com a Ponte Velha (após as 16h, será estendido até a Casa da Cultura)

	Pontos de Táxi no Recife Antigo:

- Armazém 14 (pátio)
- Ponte Maurício de Nassau (sentido Rua Madre de Deus)
- Av. Martin de Barros com Ponte Maurício de Nassau (lado direito)
- Av. Martin de Barros com Ponte Buarque de Macedo (lado direito)
- Rua do Observatório
- Av. Alfredo Lisboa (em frente à Receita Federal)
- Ponte Buarque de Macedo, sentido Banco do Brasil (a partir das 3h)

Voluntariado

Para reforçar as ações da Campanha Nacional de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescente durante o Carnaval, a Diretoria de Voluntariado da Prefeitura do Recife mobilizará cerca de 50 pessoas. Os voluntários atuarão nos pólos carnavalescos do Bairro do Recife da quinta-feira (19/02) da Semana Pré-Carnavalesca até a terça-feira (24/02). 
 
Durante a campanha, serão distribuídos entre os foliões panfletos explicativos sobre a ação e o Disque 100, o telefone para denunciar os abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes, os números e endereços das delegacias especializadas, dos Conselhos Tutelares além dos locais para onde as vítimas devem ser encaminhadas.   

Para se engajar ao Programa Municipal de Voluntariado, os interessados devem procurar a Diretoria de Voluntariado onde terá todas as informações de como participar das ações.  O órgão funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, no 1º andar da sede da Prefeitura do Recife. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (81) 3232-8643.

Turismo

Orquestras e passistas de frevo, balés folclóricos, blocos líricos, caboclos de lança e muita animação. É assim que o turista vai ser recebido para o Carnaval do Recife tanto no TIP (Terminal Integrado de Passageiros) quanto no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes Gilberto Freyre.

Serão sete orquestras de frevo, três balés folclóricos, três blocos líricos e caboclos de lança. No aeroporto, a animação vai do dia 06 ao dia 20 de fevereiro, das 10h à 0h, com muito frevo de rua, e retorna com os blocos líricos nos dias 25, 27 e 28 de fevereiro para se despedir dos foliões. No TIP, os turistas serão recebidos nas manhãs de 19 a 21 de fevereiro, das 7h30 às 13h30, por orquestras e passistas de frevo. Pela primeira vez, o tradicional receptivo organizado pela Prefeitura do Recife será operado em parceria com o Governo do Estado, através da Empetur e Fundarpe e Secretaria de Turismo de Olinda que irão trazer mais elementos da cultura pernambucana, como papangus, caiporas, caboclos de lança e bonecos gigantes. Nos locais, será distribuído a programação do Carnaval do Recife e Olinda 2009 e informações sobre o Carnaval do interior do Estado, além de folders com os roteiros do Recife.

Geração de Emprego e Renda

Durante os festejos do Carnaval Multicultural 2009, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, por meio da Diretoria de Economia Popular Solidária, promoverá diversas ações de capacitação para artesãos e pequenos empreendedores que comercializarão produtos durante o período. Essas atividades integram uma política de desenvolvimento do artesanato e do comércio para fomentar a atividade econômica como uma importante fonte de receita e um poderoso instrumento de identidade cultural.
 
Entre os projetos desenvolvidos estão os Ateliês de Customização do Associativismo, que serão realizados no Paço Alfândega e na Central do Carnaval, no Terminal Marítimo de Passageiros, no Bairro do Recife; o Prodarte na Central do Carnaval, associando artesanato com o turismo através da inserção dos espaços de comercialização nos roteiros turísticos; A Comercialização de Comidas e Bebidas no Carnaval, preparando e organizando os pequenos comerciantes; e Estratégias para Operacionalização das Atividades do Carnaval, que oferecerá as seguintes capacitações: Economia Popular e Solidária – Fundamentos e prática; Gestão de Negócios – Banco do Povo; Leis de Uso do Solo (Dircon); Preservação de Praças (Emlurb); Limpeza Urbana (Emlurb); Trânsito (CTTU); Manipulação de Alimentos – Vigilância Sanitária; Patrocinador de Bebidas – Ambev; e Ação Social (Iasc). 
 
Além dessas ações, será desenvolvida a pesquisa do carnaval, para medir o impacto sócio-econômico das atividades de comercialização na melhoria de vida daqueles que fazem a economia solidária, assim como avaliar também a satisfação do evento organizado pela Prefeitura durante esse período, no tocante a oportunidade de trabalho e renda: infra-estrutura, organização, oportunidade de trabalho, valorização do Carnaval, aproximação da prefeitura com a Comunidade, fortalecimento dos grupos e valorização da Economia Popular e Solidária como expressão social.
 
Limpeza e manutenção

Drenagem e Pavimentação – antes mesmo do Carnaval chegar, a Prefeitura do Recife já vem trabalhando para garantir uma boa infraestrutura para os foliões. Uma das primeiras intervenções foi uma Operação Tapa-Buracos nos principais corredores de animação. Simultaneamente, outra equipe da Emlurb está promovendo limpeza de galerias e canaletas nestes locais para impedir acúmulo de águas e pequenos alagadiços. 

Podas – o trabalho de manutenção das árvores já foi iniciado nas ruas e avenidas onde acontece a folia. A expectativa da gerência de podas da PCR é que pelo menos 100 vias sejam beneficiadas pelos mutirões até o início do Carnaval.

Limpeza Urbana – a Prefeitura do Recife montará um grande esquema para deixar os corredores da folia sempre limpos. O trabalho, que já começa durante as prévias momescas, contará com uma equipe em torno de 1.000 funcionários para a execução e fiscalização dos serviços de coleta, varrição, pintura de meio fio, entre outros. Todos os pólos, sejam centralizados, descentralizados ou comunitários, contarão com mutirões de limpeza antes e após a folia, e ainda terão o reforço na varrição durante os eventos. O Centro da cidade terá um tratamento diferenciado com direito à lavagem com detergente e desinfetante nas vias mais tradicionais e históricas.

Despoluição Visual – na semana pré-carnavalesca será promovido um mutirão para retirada de cartazes, panfletos e lambe lambes colocados irregularmente no mobiliário público (postes, papeleiras, muros, fachadas, entre outros).

Coleta Seletiva – a Prefeitura do Recife desenvolverá uma série de ações para incentivar a separação do material reciclável durante o Carnaval. A primeira atividade ocorrerá semanas antes da folia momesca, por meio de uma capacitação junto aos barraqueiros cadastrados pela PCR. A oficina ensinará os comerciantes a separarem o lixo, inclusive, o óleo que pode ser reaproveitado. Ainda serão instalados, em vários locais estratégicos do Centro, 25 Pontos de Entrega Voluntária – depósitos coloridos para material reciclável. As ações mais intensas ocorrerão a partir do desfile do Galo da Madrugada que contará com papa-vidros em todos os pontos de bloqueio para o folião colocar garrafas ou outros objetos de vidro. Durante os eventos no Recife Antigo, uma equipe orientará os catadores e barraqueiros, bem como, o comércio dos recicláveis para garantir que o material coletado pelos recicladores seja vendido a um preço justo. Além disso, a população poderá tirar dúvidas sobre o serviço no quiosque de informações da Coleta Seletiva.

Proteção Patrimonial – outra preocupação da administração municipal será a conservação do patrimônio público. Por isso, semanas antes da folia, equipes da Emlurb irão colocar tapumes em praças, esculturas, muros e fachadas históricas, assim como, em estabelecimentos comerciais que tenham risco de sofrer depredações.

Iluminação – a Prefeitura disponibilizará uma equipe com 78 funcionários somente para a manutenção da iluminação nas áreas de folia. Serão instalados 35 mil metros de fiação para alimentar 350 pontos de iluminação provisória e 50 projetores somente nas ruas e avenidas envolvidas no Carnaval. Além disso, o evento contará com 19 equipes de prontidão para assegurar o brilho durante toda a festa de momo.

Educação Ambiental – reaproveitar o lixo. Essa tarefa será aplicada por dois arte-educadores junto às crianças atendidas pelo Instituto de Assistência Social e Cidadania (IASC) ao longo do Carnaval. A garotada aprenderá de forma lúdica como transformar o que seria lixo (garrafas PET, papelão, etc) em brinquedos e outros artigos.

Saúde

A Secretaria de Saúde do Recife preparou um esquema especial para atender à população e conscientizar o folião sobre o consumo de alimentos, álcool, fumo e outras drogas, além garantir o bem-estar e diminuir a vulnerabilidade ao HIV e demais doenças sexualmente transmissíveis durante o Carnaval 2009. Além da estrutura da rede municipal, haverá o reforço de 800 profissionais, que trabalharão em regime de plantão nos cinco dias da festa, nas mais diversas funções. 

Já na sexta-feira (20), a partir das 19h, dois postos de saúde estarão montados no Centro da cidade: um no Marco Zero (em frente ao Armazém 11) e outro na Praça da Independência (mais conhecida como Praça do Diario). Especificamente no sábado do Galo da Madrugada (21), haverá um reforço com mais duas unidades: na rua Floriano Peixoto (nas instalações da Csurb) e na rua do Sol (ao lado dos Correios), que funcionarão das 8h às 20h do Sábado de Zé Pereira. Também exclusivamente no dia do desfile do clube de máscaras, quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Recife) ficarão de prontidão nas praças da Independência e Sérgio Loreto e ruas do Sol e Floriano Peixoto.

O serviço de pronto-atendimento municipal será reforçado durante o Carnaval conforme a especialidade médica. Na área clínica, o folião poderá procurar as policlínicas Dr. Amaury Coutinho (Campina do Barreto), Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Arnaldo Marques (Ibura) e Agamenon Magalhães (Afogados), além do Hospital Oscar Coutinho (rede conveniada). Em pediatria, o atendimento poderá ser feito nas policlínicas Amaury Coutinho, Barros Lima e Arnaldo Marques, nos hospitais pediátricos Helena Moura (Tamarineira) e Maria Cravo Gama (Afogados) e no Hospital Infantil Maria Lucinda (rede conveniada). 

Em traumato-ortopedia, para procedimentos que não exijam sutura ou anestesia, a referência é para a Policlínica Amaury Coutinho e o Hospital Oscar Coutinho. Em obstetrícia, o encaminhamento é para a Maternidade Professor Bandeira Filho (Afogados), exclusivamente para casos de baixo risco, e as policlínicas Barros Lima e Arnaldo Marques. Se a demanda for em saúde bucal, a população deve procurar o Serviço Odontológico de Urgência (SOU) da Prefeitura do Recife, com unidades instaladas nas policlínicas Amaury Coutinho, Barros Lima, Agamenon Magalhães e Arnaldo Marques. As 18 viaturas do Samu Recife também vão estar de plantão, prestando atendimento pré-hospitalar por meio do telefone 192, assim como a ambulância aérea (helicóptero).

Vigilância Sanitária - trabalho da Vigilância Sanitária será intensificado já no período pré-carnavalesco, com plantões de 8h à meia-noite, entre os dias 14 e 19 de fevereiro, além do horário ampliado de 20 a 25 de fevereiro, quando o Recife festeja o reinado de Momo. Ao todo, 80 técnicos fiscalizarão estabelecimentos cuja demanda aumenta ainda mais nessa época do ano, como bares, restaurantes, farmácias, hotéis, pousadas, clubes e fábricas de gelo, bem como espaços destinados a camarotes, módulos sanitários e unidades de saúde instaladas em área de eventos. Os fiscais promoverão ações nos oito pólos centrais – com direito a um posto fixo na avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife –, nos oito pólos descentralizados (Alto José do Pinho, Casa Amarela, Chão de Estrelas Ibura, Jardim São Paulo, Nova Descoberta, Santo Amaro, Várzea) e nos 42 polinhos comunitários. Durante a folia momesca, também entre 8h e meia-noite, a população poderá fazer denúncias e obter informações sobre assuntos da área pelo telefone 3413.1255.

Um dos maiores destaques do Carnaval recifense, o Galo da Madrugada ganhou um esquema diferenciado da Vigilância Sanitária. Quarenta e três inspetores atuarão junto a ambulantes, estabelecimentos comerciais e nos trios elétricos, onde observarão as condições higiênico-sanitárias dos veículos. As equipes também comparecerão à saída de blocos tradicionais da folia na capital, como o Cabeça de Touro (Engenho do Meio) e o Segura o Talo (Jaqueira), onde fiscalizarão o manuseio e a conservação de alimentos, bem como a manipulação e a comercialização de bebidas. Como parte das atividades do órgão para a ocasião, vendedores informais que atuarão durante os cinco dias da festa serão capacitados até meados de fevereiro sobre o comércio seguro de alimentos.   

Prevenção à AIDS e outras DSTs - Em todas as noites da folia, funcionará um estande da Coordenação Municipal de DST/Aids na Central do Carnaval (Terminal Marítimo de Passageiros - Armazém 12), no Marco Zero, onde serão disponibilizados sachês de gel lubrificante e camisinhas masculinas e femininas. No local, ainda serão repassadas informações e orientações sobre serviços de referência para testagem e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, entre elas, a Aids. Mais de um milhão de preservativos, lubrificantes, porta-camisinhas, porta-documentos, adesivos e bandanas serão distribuídos pela Saúde já a partir das prévias carnavalescas. A intenção da Secretaria é alcançar o maior público possível entre a população residente e flutuante no Carnaval 2009. 

Para orientar os brincantes de forma lúdica, dez atores divididos em duplas encenarão esquetes teatrais criadas especialmente para a Folia de Momo. Sob a direção do ator Jô Ribeiro, da companhia Trupe do Barulho, as apresentações serão realizadas em todos os focos da folia e tratarão da importância do uso do preservativo, prevenção às DST/Aids e gestações não-planejadas. As encenações ocorrerão já na semana pré-carnavalesca, em espaços como as estações do Metrô, o Terminal Integrado de Passageiros (TIP), o Aeroporto Internacional dos Guararapes / Gilberto Freyre e shoppings centers da capital. Os arte-educadores e redutores de danos ainda marcarão presença nos principais bailes de Carnaval do Recife, a exemplo do Municipal e o dos Artistas, entre outros, além de blocos como o Cabeça de Touro e o Segura o Talo.

Redução de danos - Em sua sexta edição, o programa Mais Vida na Folia atuará neste Carnaval na orientação sobre o consumo abusivo do álcool, fumo e outras drogas. Seus 106 integrantes investirão nas mais diversas frentes, como estímulo ao uso de transporte complementar, táxis ou ônibus para quem pretende beber durante os festejos; combate à violência; redução no consumo de alucinógenos e álcool; e prática de sexo seguro. Os temas servirão de mote para uma esquete a ser encenada por parte dos 80 redutores de danos que compõem o grupo.

Outra grande mobilização será a distribuição de garrafas plásticas, adesivos, bafômetros, material educativo e porta-documentos. O Mais Vida na Folia estará presente nos 58 pólos de animação da capital e no estande montado na Avenida Rio Branco. As equipes também marcarão presença nos shoppings Tacaruna e Plaza, atuando das 14h às 5h para as pessoas que forem pegar o Expresso da Folia. Para ampliar o alcance das ações, técnicos do programa vão capacitar profissionais de diversos setores, como taxistas, garçons, gerentes de bar, comerciantes de bebidas e alimentos e motoristas e cobradores de ônibus e veículos do transporte complementar. A idéia é que todos estejam aptos a identificar e orientar clientes e passageiros que tenham consumido álcool ou outros entorpecentes.

Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental - Os 16 pólos oficiais e 42 polinhos comunitários serão vistoriados por agentes do Programa de Saúde Ambiental (PSA). No local, eles aplicarão veneno contra ratos e escorpiões e larvicida biológico, reforçando o combate ao Aedes aegypti e à proliferação de muriçocas. Os palcos de animação ainda receberão ovitrampas, para a captura de ovos do mosquito transmissor da dengue. As equipes também estarão atentas ao acondicionamento e ao acúmulo de resíduos sólidos em locais inadequados, bem como à dosagem de cloro na rede de abastecimento dos pontos de folia.

Durante todo o Carnaval, equipes da Vigilância Epidemiológica promoverão o monitoramento de casos suspeitos e/ou confirmados de dengue, principalmente em viajantes e residentes no Recife que tenham chegado de viagem. Os técnicos também estarão a postos para atuação diante da ocorrência de surtos de infecção alimentar ou casos suspeitos de meningite meningocócica e sarampo, entre outras doenças de notificação compulsória. As ações contarão com o suporte do Laboratório de Saúde Pública do Recife. 
 
Dicas de redução de danos para o folião:
	Levar no bolso uma cópia do documento de identidade e papel contendo informações essenciais como telefone, endereço e tipo sanguíneo;
	Se for beber, que seja de forma moderada e intercalando o consumo de bebidas alcoólicas com o de água;
	Alimentar-se bem se for ingerir álcool;
	Combinar com a turma uma pessoa que ficará sem beber na ocasião, conduzindo o grupo não apenas no trânsito, mas em outras situações de risco. O interessante é que os participantes façam rodízio na função;
	Evitar brincadeiras que possam agredir ou chatear alguém, além de brigas e confusões;
	Sob o efeito de álcool ou outras drogas, utilizar o transporte público: ônibus, metrô, transporte complementar e táxi;
	Se for namorar, lembrar de usar camisinha.


Endereços dos serviços de pronto-atendimento da rede municipal:

Clínica médica
Policlínica Agamenon Magalhães (avenida Sul, s/n, Afogados – próximo ao Metrô - Estação Largo da Paz)
	Policlínica Dr Amaury Coutinho (rua Iguatu, s/n, Campina do Barreto)
	Policlínica Professor Arnaldo Marques (avenida Dois Rios, s/n, Ibura de Baixo)
	Policlínica Professor Barros Lima (avenida Norte, 6465, Casa Amarela)
	Hospital Oscar Coutinho (rede conveniada: rua dos Coelhos, 300, Coelhos – próximo ao Imip)

Obstetrícia
Maternidade Professor Bandeira Filho (casos de baixo risco - rua do Rosário, s/n, Afogados)
	Maternidade e Policlínica Professor Arnaldo Marques (avenida Dois Rios, s/n, Ibura de Baixo)
	Maternidade e Policlínica Professor Barros Lima (avenida Norte, 6465, Casa Amarela)

Odontologia
Policlínica Agamenon Magalhães (avenida Sul, s/n, Afogados – próximo ao Metrô - Estação Largo da Paz)
	Policlínica Dr Amaury Coutinho (rua Iguatu, s/n, Campina do Barreto)
	Policlínica Professor Arnaldo Marques (avenida Dois Rios, s/n, Ibura de Baixo)
	Policlínica Professor Barros Lima (avenida Norte, 6465, Casa Amarela)

Traumato-ortopedia
Policlínica Dr Amaury Coutinho (rua Iguatu, s/n, Campina do Barreto)
	Hospital Oscar Coutinho (rede conveniada: rua dos Coelhos, 300, Coelhos – próximo ao Imip)

Pediatria
Hospital de Pediatria Helena Moura (rua Cônego Barata, s/n, Tamarineira)
	Hospital de Pediatria Maria Cravo Gama (rua do Rosário, s/n, Afogados)
	Policlínica Dr Amaury Coutinho (rua Iguatu, s/n, Campina do Barreto)
	Policlínica Professor Arnaldo Marques (avenida Dois Rios, s/n, Ibura de Baixo)
	Policlínica Professor Barros Lima Professor Barros Lima (avenida Norte, 6465, Casa Amarela)
	Hospital Infantil Maria Lucinda (rede conveniada – avenida Parnamirim, 95)

Controle Urbano
  
A Diretoria de Controle Urbano do Recife (Dircon) vai atuar na fiscalização e no controle urbano durante os dias de folia. Já a partir da primeira semana de fevereiro, os técnicos estarão atentos às questões do comércio informal, à poluição sonora, além de verificar o uso irregular de imóveis no Bairro do Recife e das marquises no percurso do Galo da Madrugada. O licenciamento de eventuais equipamentos, como publicidade de patrocinadores e barracas para o comércio, também será observado. Na semana pré-carnavalesca, as ações serão intensificadas nos 16 pólos do Recife, sendo oito descentralizados, bem como, nos quatro dias oficiais da folia. Cerca de mil pessoas serão mobilizadas para atuarem pela Dircon, no Carnaval 2009 do Recife 



Fiscalização em bares e restaurantes

A equipe do Procon-Recife estará nas ruas durante a semana pré-carnavalesca e durante o Carnaval Multicultural 2009, realizando um trabalho de fiscalização nos bares e restaurantes que funcionarão nos principais focos da folia, no centro do Recife. A intenção é coibir a cobrança indevida de taxas de consumação mínima, de mesa, e evitar que se utilizem vias públicas para a montagem de barracas, sem autorização da prefeitura. 
 
O Procon age respaldado pela Lei Municipal Nº. 16.705/2001, que proíbe as cobranças, pondo em execução a política municipal de proteção e defesa dos consumidores. A orientação é para que, em caso de cobrança indevida, o consumidor que se sentir lesado deve tentar uma negociação com o gerente ou dono do estabelecimento. Caso não haja acordo, deve ligar para o atendimento do órgão, no número 0800.281.1311, que estará funcionando normalmente durante este período, no horário das 12h às 18h.
 
Em caso de descumprimento da lei, os estabelecimentos serão autuados, com a abertura de processo administrativo, no qual os donos terão 10 dias para apresentar defesa. Além de cobrança de multa que, caso não seja paga, incluirá o nome do bar ou restaurante na dívida ativa do município.


