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GABINETE DE IMPRENSA 

 

 
Serviços da Prefeitura durante o Carnaval do Recife 2017 

 
Central do Carnaval 
  
A festa é de rua, mas o conforto do folião está garantido no bairro histórico. 
Dividida em quatro estruturas, a Central do Carnaval será montada novamente 
este ano pela Prefeitura do Recife, oferecendo ao público desde lanchonetes 
até caixas eletrônicos, além de informações sobre saúde e combate à 
violência. Alguns serviços já começam a funcionar nos próximos dias 22 e 23 
de fevereiro, dois dias antes da abertura oficial da festa.  A estrutura será 
montada pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer na Rua do 
Observatório, perto da Torre Malakoff, e no Paço Alfândega. 
  
A Arena Gastronômica, como nos anos anteriores, será na Rua do 
Observatório e contará com uma praça de alimentação com 11 restaurantes, 
nove deles oferecidos em parceria com a Abrasel-PE. Para restabelecer as 
energias dos foliões, estarão oferecendo seus cardápios: Nordeste Sabor 
(cozinha regional); Comadre Coxinha (coxinhas); Hakata (cozinha oriental); 
Espetinho da Ceça (espetinhos); Rei das Coxinhas; República dos Pastéis; 
MyBurger (hambúrguer); Taberna Portuguesa (cozinha portuguesa); Plin 
Restaurante (pizzas e sanduíches naturais); Tahsty (doces); e o Villa Açaí. 
  
Ainda na Rua do Observatório, o folião terá acesso a um polo de serviços com 
achados e perdidos; lojas de CDs e DVDs; estandes para customizações 
carnavalescas e tatuagens de henna; estande de moda e artesanato; grife do 
Carnaval; espaço Cuide-se, com distribuição de preservativos e lubrificantes; 
farmácia; estande da Secretaria Municipal da Mulher, para promoção  da 
campanha de combate à violência contra a mulher e distribuição de material 
informativo; além de posto avançado do Procon e dois caixas eletrônicos. 

  
A Arena Gastronômica, as lojas e estandes da Rua do Observatório estreiam 
na semana pré-carnavalesca, a partir do dia 22 de fevereiro, das 16h às 22h. 
Nos dias de festa, de 24 e 28 de fevereiro, o expediente das lanchonetes será 
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ampliado, com início às 16h e encerramento somente às 2h. Os demais 
serviços encerram à meia-noite nos dias de folia. 
  
No Paço Alfândega, vai ter mais estrutura para atender quem vai brincar e 
também quem vai trabalhar na folia. Lá, serão estruturados um polo infantil, 
com área de recreação e fraldário, das 13h às 23h, e também a Central de 
Imprensa, com serviços de apoio aos jornalistas previamente cadastrados para 
cobrir a festa. Os espaços montados para os pequenos foliões e a mídia 
estarão disponíveis entre os dias 24 e 28 de fevereiro. 

  
Já tradicional no Carnaval da cidade, a Central do Carnaval atendeu mais de 
400 mil pessoas e gerou 730 empregos diretos e indiretos no ano passado, 
entre os dias 31 de janeiro e a Quarta-feira de Cinzas, movimentando R$ 520 
mil. O serviço de achados e perdidos atendeu 250 pessoas. Ao todo, 110 
objetos, entre carteiras de motorista, de identidade, cartão de crédito e 
carteiras, foram encontrados e devolvidos. 
  
A desmontagem de toda a estrutura da Central do Carnaval será na Quarta-
feira de Cinzas (01/03). 
 

Imprensa 

A Prefeitura do Recife vai disponibilizar para todas as emissoras de TV a 
transmissão ao vivo em HD e som digital da programação do Palco do Marco 
Zero. Ao todo, serão nove câmeras em alta definição conectadas a uma 
Unidade Móvel de TV digital, que entregará às emissoras um corte limpo do 
desfile das agremiações, shows do palco e o áudio direto da housemix. São 
duas a mais que no ano passado e que serão instaladas para cobrir a 
programação dos palcos do Arsenal e do Rec Beat. 

A transmissão começará às 18h da sexta-feira gorda (24) indo até às 3h da 
madrugada durante os cinco dias de folia. Esse tempo totalizará 45 horas de 
transmissão ao vivo contínua. O mesmo áudio será disponibilizado ainda para 
as emissoras de rádio, incluindo a Rádio Frei Caneca FM 101.5, da Prefeitura 
do Recife, que fará a transmissão ao vivo do Marco Zero de forma 
experimental. 

Além da formação do pool de imagens, a Prefeitura do Recife profissionalizou a 
infraestrutura usada pelas emissoras de TV e Rádio. Ao lado do Centro de 
Artesanato vai ser montada a Central de Transmissão ao Vivo do Carnaval do 
Recife, uma área isolada com segurança, acesso restrito, banheiros e 
geradores de energia, onde ficam estacionadas todas as Unidades Móveis das 
Televisões. 

Na avenida Marquês de Olinda, seis estúdios aéreos já estão montados para 
abrigar câmeras, apresentadores e repórteres. Uma estrutura semelhante foi 
montada ao lado palco para os radialistas que ancoram transmissão ao vivo, 
com seis cabines, uma a mais que no ano passado e que será usada pela 
Rádio Frei Caneca FM 101,5. Desde o ano passado, a Prefeitura do Recife 
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também atendeu uma antiga solicitação das televisões e incluiu no projeto 
iluminação especial na área do público. 

 As equipes de reportagem terão acesso a um fosso do palco e frontstage para 
produção de imagens e uma sala para coletiva dos artistas no backstage. O 
projeto de profissionalização da infraestrutura de cobertura da imprensa no 
Marco Zero teve início já no primeiro ano da gestão do Prefeito Geraldo Julio e 
possibilitou, além da melhoria das condições de trabalho dos profissionais de 
comunicação, o aumento do espaço para o folião e o fim da poluição visual dos 
equipamentos antes instalados sem a supervisão adequada. Toda a operação 
de geração de imagens para pool de televisões e coordenação será da b2 
Filmes, produtora do Recife dirigida pelo jornalista Ivan Júnior. 

SITE (www.carnavalrecife.com) - No site do Carnaval do Recife estão todas 
as informações referentes à programação, serviço e toda agenda do reinado de 
Momo. Nesse ambiente é possível acompanhar a cobertura jornalística de 
todos os eventos pré-carnaval, além de fotos em alta definição 

Para alimentar esse canal durante a folia, contando a partir da abertura na 
sexta-feira (24), cerca de 60 profissionais estarão envolvidos na cobertura do 
carnaval. Eles estarão distribuídos em todos os polos de animação, os centrais 
e os polos de bairro. Além do site, a equipe alimentará as redes sociais do 
Carnaval do Recife 2017 com imagens, vídeos e notícias em tempo real nos 
seguintes canais: Facebook (@carnavaldorecifeoficial), Twitter 
(@carnavalrecife) e Instagram (@carnavalrecife). O internauta também poderá 
participar da nossa cobertura usando as hashtags #carnavalrecife e 
#overdadeirocarnavalderuadobrasil para marcar suas publicações.  

O Twitter da CTTU (@cttu_recife) funcionará durante toda a folia de Momo com 
a cobertura online do trânsito e informações e dicas sobre a mobilidade na 
cidade.  

SALAS DE IMPRENSA - Estará instalada, na Central do Carnaval, no Paço 
Alfândega, uma sala de imprensa com computadores e acesso à internet, 
disponível para os veículos de comunicação credenciados que estiverem 
realizando a cobertura do carnaval. Haverá ainda no local salas específicas 
para as equipes de rádio. Os fotógrafos credenciados para a cobertura do 
carnaval também contarão com essa estrutura de apoio com computadores e 
internet banda larga para descarregar o material produzido. Para ter acesso a 
estes serviços, os profissionais precisam estar devidamente 
cadastrados. No backstage do palco do Marco Zero também haverá uma sala 
de imprensa, onde serão realizadas as entrevistas coletivas com os artistas. 
 

  
TURISMO 

 Centros de Atendimento ao Turista - Não vai faltar nem atração, nem 
atrativo para os visitantes durante a folia. Muito menos informação. Para munir 
turistas e recifenses com orientações sobre a cidade, serviços e festejos, a 
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife vai manter os Centros de 
Atendimento ao Turista (CATs) funcionando em esquema especial. 

http://www.carnavalrecife.com/
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A população vai contar também com o CAT móvel, estratégia volante de 
atração de turistas, que estará estacionado na Rua do Observatório, 
completando os serviços da Central do Carnaval. O ônibus é adaptado para 
atender visitantes, com elevador para usuários de cadeiras de rodas, balcão de 
informações e atendentes bilíngues para distribuição de folheteria sobre a 
Capital e outros destinos de Pernambuco. 
  
Durante o Carnaval, funcionam normalmente os CATs da Praça do Arsenal, 
Parque Dona Lindu, Praça de Boa Viagem, Aeroporto, Terminal Integrado de 
Passageiros (TIP) e o CAT Móvel. Ficam com horário especial os CATs dos 
Shoppings Recife (fechado de domingo a terça de Carnaval) e RioMar (fechado 
de sábado a terça de Carnaval). 
  
Além disso, haverá walkmídia em pontos estratégicos do Recife Antigo, 
principal polo de Carnaval da cidade. Duplas sinalizadas vão distribuir a 
programação da festa e tirar dúvidas dos foliões. 
  
Durante os dias pré-carnaval e os dias de folia do ano passado, foram 
registrados 14.880 atendimentos a turistas nos CATs, sendo 13.520 turistas 
nacionais e 1.360 estrangeiros. Entre os estados brasileiros, os que mais 
procuraram o serviço foram São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Já entre os 
estrangeiros, os destaques foram Argentina, França e Chile. 
  
Além do serviço de informações, foi feita distribuição de material, 
especialmente programação de carnaval, somando mais de 20 mil publicações 
entregues a turistas e à população. 
  
 
 
 
 

Confira o funcionamento dos CATs 

  

CATs ENDEREÇO HORARIO TELEFONE 

PRAÇA DO ARSENAL RUA DA GUIA, S/N, BAIRRO 
DO RECIFE 

8h à 0h 3355-3402 

PARQUE DONA LINDU PARQUE DONA LINDU, 
AVENIDA BOA VIAGEM, S/N, 
BOA VIAGEM 

 8h às 19h 3355-9830 

PRAÇA DE BOA VIAGEM 
(Em parceria com a 
Empetur) 

RUA BARÃO DE SOUZA 
LEÃO, S/N, PRACINHA DE 
BOA VIAGEM 

8h às 18h 3182-8297 

AEROPORTO 
INTERNACIONAL DOS 
GUARARAPES GILBERTO 
FREYRE (Em parceria com 
a Empetur) 

PRAÇA MINISTRO 
SALGADO FILHO, S/N, CPTF 
44/46, IMBIRIBEIRA 

24 horas 3182-8299 
3182-0130 

RODOVIÁRIA / TIP 
(Em parceira com a 
Empetur) 

AVENIDA PREFEITO 
ANTÔNIO PEREIRA, S/N, 
VÁRZEA 

7h às 18h 3182-8298 

  
  

  
  

9h às 21h 
(fechado de 
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SHOPPING RIO MAR 
  
  
  
  
  
  
SHOPPING RECIFE 

AVENIDA REPÚBLICA DO 
LÍBANO, Nº 251, PINA 
  
  
  
  
AV. PADRE 
CARAPUCEIRO,777 - 1 
ETAPA - BOA VIAGEM 

sábado à 
tarde a terça 
de Carnaval) 
  
  
10h às 16h 
(fechado de 
domingo a 
terça de 
Carnaval) 

3182-8293 
  
  
  
  
  
  
3464-6859 
  

CAT MÓVEL RUA DO OBSERVATÓRIO - 
RECIFE ANTIGO 

de 22/02 a 
28/02 de 16h 
à 0h 

NÃO TEM 

  
 

Receptivo - Os turistas serão recebidos com muito frevo nos principais portões 
de entrada da capital pernambucana. Passistas e orquestra de frevo darão as 
boas vindas aos visitantes nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro no Terminal 
Marítimo. Nos dias 23 e 24 a ação será no Aeroporto Internacional dos 
Guararapes/Gilberto Freyre. No dia 25 de fevereiro, os visitantes serão 
saudados pelos clarins de momo no Terminal Integrado de Passageiros (TIP). 
  
Em 2016, entre os dias 5 e 15 de fevereiro, 220 mil passageiros 
desembarcaram no aeroporto recifense. No TIP, de 5 a 10 de fevereiro, 
desembarcaram 70 mil pessoas. 
  

 
 
TECNOLOGIA 
Para quem conhece bem a festa de rua que só o Recife sabe fazer e para 
quem está estreando na folia, a tecnologia será um importante aliado. Além do 
já tradicional site do Carnaval, criado e já disponibilizado pela Prefeitura do 
Recife no endereço www.carnavalrecife.com.br, alguns dos aplicativos e 
serviços online mais usados do país disponibilizarão conteúdo e informações 
sobre a festa, para ninguém ficar parado - nem perdido. 
 

Maior engenho de buscas do mundo, o Google firmou uma parceria com a 
administração municipal para oferecer informação prioritária sobre a festa, a 
cidade, nossos serviços e atrativos. Vai funcionar assim: quando o internauta 
fizer uma busca sobre o Carnaval do Recife, por exemplo, o Google oferecerá 
prioritariamente o conteúdo oficial, gerado pela Prefeitura. 
 

Outros serviços, como o Waze e o CittaMobi disponibilizarão para os usuários 
informações sobre os polos, mudanças de trânsito em função da festa, 
localização e até programação da festa. No Spotfy, serão oferecidas playlists 
preparadas pela equipe da Rádio Frei Caneca com alguns dos mais 
tradicionais frevos e sucessos que vão compor a grade carnavalesca. 
 
CONECTA RECIFE - A Empresa Municipal de Informática (Emprel) continuará 
com o serviço do Conecta Recife durante o Carnaval 2017. No Marco Zero, na 
Rua do Bom Jesus e na Praça do Arsenal foram mantidos os pontos de rádios 
nos hot spots que foram instalados para o Carnaval 2015. Desta forma, pelo 
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menos 300 pessoas podem se conectar simultaneamente na rua e na praça, e 
no Marco Zero, em média, 1200 podem desfrutar do sinal gratuito de forma 
simultânea. 
 
O Conecta Recife  disponibiliza internet para a população e leva a 120 pontos 
da cidade, o acesso à rede livre e gratuita. Dentre os principais objetivos está a 
inclusão digital da sociedade, a promoção do engajamento social, cultural e 
político do cidadão recifense e o acesso à informações de turismo e lazer aos 
visitantes. A rede é disponibilizada através de sinal wifi (sem fio), próximo aos 
pontos sinalizados com a placa do projeto. 
 
  
Como utilizar o Conecta Recife - O usuário deve ativar a função wifi no seu 
celular e solicitar a conexão do dispositivo móvel. Não é necessário realizar 
inscrição ou colocar login e senha. Somente aguardar a tela de boas-vindas 
aparecer no dispositivo e seguir com a conexão. É importante estar próximo à 
uma placa do projeto no momento da utilização. Cada usuário tem duas horas 
de acesso contínuo com velocidade mínima de 1 Mbps. Após este período o 
acesso cai e o usuário deve se conectar novamente. 
 
 
Pontos de conexão:  

Região Centro - Mercado da Boa Vista; Policlínica Gouveia de Barros (Boa 

Vista); Casa da Cultura (3 zonas de wi-fi); Parque Treze de Maio (4 zonas de 
wi-fi); Rua da Aurora; Praça da República; Policlínica Professor Waldemar de 
Oliveira (Santo Amaro); Avenida Rio Branco; Av. Marquês de Olinda; Forte do 
Brum; Praça do Arsenal; Rua da Guia; Rua do Bom Jesus; Praça Marco Zero 
(5 zonas wi-fi); Rua da Moeda; Av. Alfredo Lisboa; Rua Mariz e Barros; Praça 
Tiradentes; Parada Conceito; Forte Cinco Pontas; Mercado São José (2 zonas 
wi-fi). 
 

Região Norte - Mercado da Encruzilhada (04 zonas de wi-fi); Compaz Alto 

Santa Terezinha (08 zonas de wi-fi); Upinha Governador Eduardo Campos 
(Bomba do Hemetério); Upinha Dra. Fernanda Wanderley (Linha do Tiro); 
Policlínica Amaury Coutinho (Campina do Barreto); Policliníca Salomão Kelner 
(Água Fria). 
  
Região Noroeste - Praça do Morro da Conceição; Parque da Macaxeira; 

Mercado de Casa Amarela (2 zonas wi-fi); Praça do Trabalho; Sítio Trindade (2 
zonas de wi-fi); Upinha Dr. Moacyr André Gomes (Casa Amarela); Biblioteca 
Municipal de Casa Amarela; Praça do Derby (2 zonas de wi-fi); Parque da 
Jaqueira (8 zonas de wi-fi); Parque Santana (3 zonas de wi-fi); Upinha Dom 
Hélder Câmera (Nova Descoberta); Centro Médico Senador Ermírio de Moraes 
(Casa Forte); Policlínica Albert Sabin (Tamarineira); Upinha Acs Maria Rita da 
Silva (Córrego do Euclides/Alto José Bonifácio); Upinha da Guabiraba. 
  
Região Oeste - Arraial do Bom Jesus; Mercado do Cordeiro; Mercado da 

Madalena (2 zonas de wi-fi); Policlínica Lessa de Andrade (Madalena); Centro 
de Saúde Dr. José Dustan (Iputinga). 
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Região Sudoeste - Mercado de Afogados; Policlínica Agamenon Magalhães; 

Biblioteca de Afogados; Maternidade Bandeira Filho; Praça de San Martín; 
Praça de Jardim São Paulo; Jardim Botânico (2 zonas wi-fi); Centro de Saúde 
Bido Krause. 
  
Região Sul - Lagoa do Araçá (2 zonas wi-fi); Pina, em frente ao Boi Preto; 

Policlínica do Pina; Avenida Boa Viagem, em frente ao Hotel Atlante Plaza, nos 
1º, 2º e 3º jardins; na Avenida Boa Viagem nos quiosques: 3, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 45 e 51; Pracinha de Boa Viagem (2 zonas wi-fi); 
Parque Dona Lindu (3 zonas wi-fi); Upinha Desembargador José Manoel de 
Freitas Ur4/Ur5; Policlínica Arnaldo Marques. 

TRÂNSITO 
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai realizar um 
conjunto de ações para facilitar a mobilidade dos foliões durante o Carnaval do 
Recife 2017. O intuito é promover a segurança viária e auxiliar o deslocamento 
das pessoas que desejarem curtir a folia no Centro da cidade. Além de uma 
operação especial de circulação de veículos, o público vai contar com as linhas 
especiais do Expresso da Folia, inclusive no Galo da Madrugada, com o 
serviço de táxis de mais quatro municípios da RMR, além do Recife, e 
com cinco pontos de táxis provisórios, que serão implantados próximo ao foco 
da folia. No total, cerca de 100 agentes e 130 orientadores de trânsito vão dar 
apoio às ações, diariamente. 

 

OPERAÇÃO GALO DA MADRUGADA -  Às 22h da quarta-feira (22), a CTTU 
vai realizar a primeira etapa da operação Galo da Madrugada, com o 
fechamento da Ponte Duarte Coelho para a montagem da estrutura do Galo 
gigante. Um efetivo de seis agentes de trânsito vai participar da ação e montar 
bloqueios na Avenida Conde da Boa Vista x Rua da Aurora, Rua do Sol x 
Ponte Duarte Coelho e Avenida Dantas Barreto x Avenida Guararapes, com o 
intuito de promover a segurança viária. A Ponte Duarte Coelho será reaberta 
após a desmontagem de toda a estrutura, por volta das 14h da quarta-feira 
(1º). 
A segunda etapa da operação terá início a partir das 21h da sexta-feira (24) e 
segue até as 20h do sábado (25). A CTTU vai realizar o fechamento das ruas 
que compõem os bairros de São José e Santo Antônio, onde haverá a 
concentração da agremiação. Vias como a Rua do Sol,  Rua Siqueira Campos, 
Avenida Guararapes e Rua Imperial serão interditadas. Além disso, a Avenida 
Sul também será bloqueada no sentido subúrbio/cidade, nas proximidades da 
Rua General Estilac Leal (antigo pontilhão). O desvio será realizado pelo 
Cabanga, Avenida Engenheiro José Estelita e Forte das Cinco Pontas. 
Já a terceira etapa da operação será realizada no dia do desfile do Galo da 
Madrugada, no sábado (25), das 5h às 20h, com o fechamento da Avenida 
Engenheiro José Estelita, no sentido subúrbio/cidade. Apenas os ônibus e os 
táxis poderão acessar a via. Dessa forma, os veículos oriundos do Pina, Boa 
Viagem e demais bairros da Zona Sul poderão acessar a área 
central da cidade utilizando a Avenida Governador Agamenon Magalhães.  
Ainda na terceira etapa, também haverá interdição de trânsito na Avenida Cruz 
Cabugá x Avenida Mário Melo, de onde os ônibus e demais veículos deverão 
retornar pela própria Avenida Mário Melo. Já os coletivos vindos da Zona Sul 
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com destino ao Cais de Santa Rita não poderão seguir para a Avenida Martins 
de Barros e deverão retornar pela Avenida Sul, no sentido do bairro do 
Cabanga. A Rua Princesa Isabel também será bloqueada a partir do 
cruzamento com a Rua do Hospício, portanto, os condutores vindos da Rua do 
Príncipe deverão realizar o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz 
Cabugá no sentido Olinda.  

 

BAIRRO DO RECIFE -  A CTTU vai bloquear todas as vias do Bairro do 
Recife, a partir das 14h da sexta-feira (24), exceto a Avenida Cais do Apolo, até 
a altura da Caixa Econômica, que estará liberada para o tráfego misto de 
veículos durante o período momesco. Um efetivo diário de 100  agentes e 130 
orientadores de trânsito vai participar das ações, com o intuito de promover a 
segurança viária e facilitar a circulação das pessoas. As pontes que dão 
acesso ao bairro também terão mudanças na circulação. Confira mais 
informações abaixo:  
Ponte 12 de Setembro (Ponte Giratória) - Apenas os condutores que forem 
utilizar o estacionamento do Paço Alfândega, os táxis e as linhas especiais do 
Expresso da Folia terão acesso ao Bairro do Recife pela Ponte 12 de Setembro 
(Ponte Giratória). O bloqueio  será montado, diariamente, a partir das 
14h da sexta-feira (24) até às 5h da quarta-feira (1º); 
Ponte Maurício de Nassau - Ficará interditada para a circulação de veículos e 
se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h do domingo (26) até às 5h 
da quarta-feira (1º);  
Ponte do Limoeiro - Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso 
dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF). Uma 
faixa de rolamento da ponte será exclusiva para a circulação do Expresso da 
Folia;  
Ponte Buarque de Macedo - Ficará aberta apenas para a circulação de ônibus 
e táxis. Os condutores de carros e motos oriundos da Avenida Martins de 
Barros deverão realizar o retorno na Praça da República e sair na Ponte 
Princesa Isabel, no sentido Parque 13 de Maio e, então, acessar a 
Rua da Aurora. A restrição de circulação vale das 14h do domingo (26) até às 
5h da  quarta-feira (1º); 
Ponte Princesa Isabel - A Rua Princesa Isabel, onde está localizada a Ponte 
Princesa Isabel, será bloqueada para tráfego misto (carros e motos) a partir do 
cruzamento com a Rua do Hospício, no sentido Palácio do Campos das 
Princesas, onde apenas ônibus e táxis poderão circular. Dessa forma, os 
condutores que vêm da Rua do Príncipe ou da Avenida Cruz Cabugá, no 
sentido centro, deverão realizar o giro à esquerda na Avenida Cruz Cabugá (na 
altura da Câmara dos Vereadores, no sentido Olinda), acessar a Ponte do 
Limoeiro e a Avenida Cais do Apolo, onde estarão disponíveis 1.800 vagas de 
estacionamento gratuito. Já os motoristas que estiverem na Avenida Martins de 
Barros deverão seguir, obrigatoriamente, pela faixa da esquerda em direção à 
Praça da República, subir pela Ponte Princesa Isabel, acessar a Rua da 
Aurora, Ponte do Limoeiro e Avenida Cais do Apolo. Ainda com o intuito de 
proibir a circulação na Ponte Princesa Isabel, também será montado bloqueio 
na Rua do Riachuelo x Rua da Aurora. A restrição de circulação começa a 
valer no sábado, para o Galo da Madrugada, das 5h às 20h. Já do domingo 
(26) até a quarta-feira (1º), a interdição será das 14h às 5h.  
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EXPRESSO DA FOLIA - Sucesso há 16 anos no Carnaval do Recife, o 
Expresso da Folia vai iniciar a sua operação no sábado (25), facilitando a 
mobilidade dos foliões que vão curtir o Galo da Madrugada. O Expresso da 
Folia no Galo vai contar com uma frota de 25 ônibus, que vai sair dos 
shoppings RioMar, Recife, Plaza e Tacaruna, levando o público até as ruas 
próximas ao foco da folia, nos bairros de Santo Antônio ou São José, a 
depender do shopping onde o passageiro embarcou. 
Durante a operação do Expresso da Folia no Galo, aqueles que pegarem o 
coletivo nos shopping Plaza e Tacaruna vão desembarcar na Avenida Martins 
de Barros, próximo ao Cais de Santa Rita. Já os que optarem pelos shopping 
Recife e RioMar vão descer no Cais de Santa Rita (em frente ao Mercado das 
Flores). Os pontos de retorno irão funcionar no mesmo local dos pontos de 
desembarque. O período de operação dos ônibus será entre 7h e 17h40 do 
sábado (25). 
Já o Expresso da Folia tradicional vai contar com uma frota de 28 ônibus e vai 
levar os foliões até o Bairro do Recife. Os passageiros que pegarem o coletivo 
nos shopping Plaza e Tacaruna vão desembarcar na Avenida Cais do Apolo. 
Os que optarem pelos shoppings Recife e RioMar terão o desembarque na Rua 
Madre de Deus. Os pontos de retorno vão funcionar no mesmo ponto de 
desembarque. No sábado, o período de operação acontece das 18h às 5h. Já 
nos demais dias, o serviço estará disponível entre 15h e 5h. O expresso não é 
oferecido na sexta-feira (24). 
A passagem do coletivo vai custar R$ 8 e vai dar direito à viagem de ida e 
volta. Os usuários receberão uma pulseira de identificação e, apresentando 
esta na cabine de pagamento do estacionamento dos shoppings, só será 
cobrada a tarifa inicial de cada estabelecimento para todo o período de 
utilização. 

 

TÁXIS - O Convênio Táxi Metropolitano foi assinado com quatro municípios da 
Região Metropolitana do Recife (RMR), para elevar a frota de táxis que poderá 
operar no período carnavalesco. Os táxis dos municípios de Olinda, que já 
estão autorizados a pegar passageiros na capital desde o mês de dezembro, 
continuarão com a permissão durante o carnaval. Além disso, os veículos de 
Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço e Paulista também poderão circular 
no Recife. O Convênio terá validade a partir das 18h da sexta-feira (24) até as 
12h da quarta-feira (1º). A CTTU também vai implantar cinco pontos de táxis 
provisórios no área central da cidade. Eles estarão localizados na Avenida 
Martins de Barros, próximo à Ponte Maurício de Nassau, na Rua Madre de 
Deus, próximo ao estacionamento do Paço Alfândega e na Ponte Buarque de 
Macedo (no lado direito). O ponto de táxi provisório localizado na Avenida 
Martins de Barros, nas proximidades da Ponte Maurício de Nassau, vai 
funcionar na sexta-feira (24), das 15h às 6h. Já  os demais pontos vão 
funcionar a partir das 14h do sábado (25) até às 6h do dia seguinte, 
diariamente, com término na quarta-feira (1º). Além disso, dois pontos 
funcionarão no Cais de Santa Rita e na Avenida Doutor José Mariano, apenas 
no sábado (25), para atender o público que vai ao Galo da Madrugada. 

 

ORIENTADORES DE TRÂNSITO - No Carnaval do Recife 2017, além do 
efetivo de agentes de trânsito, a CTTU vai contar  com o auxílio dos 
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orientadores de trânsito no trabalho de operação e monitoramento de tráfego. 
Um efetivo de cerca de 130 profissionais, entre orientadores de trânsito em 
solo, orientadores em motos, inspetores e auxiliares, estará disposto em 33 
pontos estratégicos da área central da cidade, em dois turnos, de 10h às 
21h30, a partir do Sábado de Zé Pereira (25) até a Quarta-feira de Cinzas (1º). 
Já na sexta-feira (24), os orientadores de trânsito estarão empenhados na 
operação realizada durante a abertura do Carnaval do Recife, das 15h30 às 
21h30. Os profissionais também vão auxiliar a circulação das pessoas que vão 
utilizar os três estacionamentos gratuitos da Avenida Cais do Apolo. 

 

BAILE MUNICIPAL - Para a realização do 53º Baile Municipal do Recife, a 
CTTU preparou um esquema especial de monitoramento de tráfego no entorno 
do Classic Hall, na Avenida Governador Agamenon Magalhães, das 15h do 
sábado (18) até as 6h do dia seguinte. Ao todo, 50 agentes de trânsito estarão 
em pontos estratégicos, como a Estrada de Belém, na Rua Odorico Mendes e 
na Avenida Governador Agamenon Magalhães, com o intuito de promover a 
segurança viária. 
 
 

ESTACIONAMENTO E TRANSLADO 

Para assegurar comodidade ao folião, a Prefeitura do Recife, por meio das 
secretarias de Mobilidade e Controle Urbano (Semoc) e de Turismo, Esportes e 
Lazer, vai disponibilizar estacionamentos gratuitos da sexta (24) à terça (28). 
No dia da abertura do Carnaval, os espaços estarão abertos a partir das 18h e 
seguem até 4h da manhã do sábado. Nos demais dias, o horário passa a ser 
das 12h às 4h. 
  
A Prefeitura do Recife vai disponibilizar vans para levar os foliões dos principais 
estacionamentos até a Arena Gastronômica, uma das entradas para a folia no 
Recife Antigo. Serão oito veículos que sairão de 10 em 10 minutos, oferecendo 
o transporte das 16h às 2h. Lembrando que o estacionamento, no entanto, fica 
aberto até as 4h.  
 
Além das vagas no edifício sede da Prefeitura, serão oferecidos os 
estacionamentos do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal 
Regional Federal (TRF), todos localizados na Avenida Cais do Apolo. Ao todo, 
serão oferecidas 1,8 mil vagas, sendo 1,5 mil para carros e 300 para 
bicicletas e motos. Importante ressaltar que os ciclistas devem levar seus 
próprios cadeados. 
  
O translado dos foliões até as imediações dos polos será feito por vans, com 
saídas a cada dez minutos, a partir das 16h. O pontos de embarque e 
desembarque serão o Posto Shell em frente à Prefeitura e a Arena 
Gastronômica, na Rua do Observatório. Serão disponibilizados oito veículos 
para o serviço,  que irão sair a cada 10 minutos, oferecendo o serviço até as 
2h. 
  
A cada ano, a rotatividade de veículos nos estacionamentos aumenta. No ano 
passado cerca de 19.000 veículos utilizaram o serviço durante o período. É 
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importante salientar que não será permitido que os veículos pernoitem nos 
estacionamentos. Caso contrário, eles estarão sujeitos ao reboque da CTTU.  
 

ESQUEMA DE LIMPEZA 

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) preparou um 
esquema especial de limpeza para atender as demandas geradas 
pelo Carnaval.  Para os dias de folia, o trabalho será realizado por 1000 garis e 
a expectativa é de que sejam recolhidas 460, toneladas nos cinco dias de festa. 
No ano passado, foram coletadas 530 toneladas  

As ações vão abranger todos os polos da cidade e, diariamente, 
serão realizados mutirões para garantir que a festa recomece com o maior 
conforto possível para o folião. O primeiro deles tem início já na 
madrugada da sexta-feira (24) para o sábado (25), nas ruas que fazem parte 
do trajeto do Galo da Madrugada. Os serviços seguem até a Quarta-feira de 
Cinzas.  

Além disso, a organização dos espaços também será realizada por quatro 
sugadores para retirar confetes e pequenos papéis e uma varredeira mecânica. 
A limpeza contará, ainda, com o apoio de caminhões, carros-
pipa, compactadores e 400 contentores de lixo. Serão disponibilizados, ainda, 
1600 litros de detergente, 400 litros de creolina, 600 litros de essência e 220 
quilos de enzilimp (produto utilizado para eliminar odores). 

A Emlurb atua de forma planejada, intensificando as ações antes e 
durante o período de folia. Além da montagem do esquema especial de 
limpeza, o órgão realiza o reforço dos serviços regulares como varrição, coleta, 
lavagem das vias e capinação durante as semanas que antecedem o Carnaval. 
A Praia de Boa Viagem, cartão-postal da capital, também terá a fiscalização 
reforçada.  

Este ano, o Ecobarco e as Ecobikes seguem como aliados. Durante a 
festa, o equipamento que realiza a coleta dos resíduos flutuantes do Rio 
Capibaribe continuará em ação, retirando os materiais constantemente jogados 
pela população. Já as bikes ecológicas são equipadas com uma cesta que tem 
capacidade de recolher um metro cúbico de resíduos. Serão disponibilizadas 
quatro unidades. 
 
CONTROLE URBANO 
Para garantir o ordenamento do comércio informal e o controle urbano nos 
polos da cidade durante o período de Carnaval, a Prefeitura do Recife 
organizou um esquema especial de fiscalização, através da Secretaria de 
Mobilidade e Controle Urbano (Semoc). Para isso, um efetivo total 
de 480 fiscais e coordenadores estarão atuando durante a semana-pré, o Galo 
da Madrugada e os quatro dias da folia de Momo. O intuito da fiscalização é 
manter o ordenamento do comércio e possibilitar a mobilidade do público.  

Durante todo o período do carnaval, 38 barreiras de monitoramento de controle 
urbano serão montadas pela ilha do Bairro do Recife. Além disso, 
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haverá quatro equipes volantes que poderão realizar a apreensão de 
equipamentos instalados irregularmente.  

As equipes vão atuar em três turnos, totalizando 24h de fiscalização. Apenas 
ambulantes cadastrados poderão comercializar nas áreas monitoradas. Para o 
Galo da Madrugada, ainda serão realizadas vistorias em todo o percurso do 
bloco, em parceria com o Corpo de Bombeiros, com o objetivo de identificar 
eventuais problemas e coibir o funcionamento de camarotes não licenciados. 
Nesta vistoria, a Secon pretende identificar e colar adesivos nas marquises, 
enfatizando o perigo de utilizá-las como camarote.  

EMPREENDEDORISMO 

ECONOMIA SOLIDÁRIA -  As sete associações cadastradas na Gerência de 
Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente da 
Prefeitura do Recife irão atuar nos polos centralizados do carnaval. No Recife 
Antigo, em média 98 pessoas irão trabalhar na comercialização de comidas e 
bebidas para os foliões. As associações catalogadas são: Associação de Bares 
e Restaurantes, Pilar 1, Pilar 2, Associação dos Dogueiros, Associação dos 
Quiosqueiros, Rede de Santo Amaro e o Fórum de Economia Solidária 

Já nos polos descentralizados, há uma  articulação com a Secretaria de 
Governo para que as Associações dos bairros escolham seus representantes. 
Em média, devem comparecer 130 pessoas.  Todos os vendedores passam 
por um treinamento de dois dias com a Vigilância Sanitária, Corpo de 
Bombeiros, Ambev e a Secretaria de Controle Urbano. Para vender, é preciso 
assinar um termo de compromisso se responsabilizando a cumprir as regras 
acordadas com a Prefeitura do Recife. Este ano, as barracas estarão 
cadastradas com números de identificação. Em cada unidade, há um 
representante das associações citadas. 

Na Central de Serviços, haverá um espaço para os foliões customizarem suas 
fantasias, a partir do dia 22 de fevereiro. Também faz parte da programação 
um Polo de Tapioqueiras que estará presente na Praça do Arsenal.   

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - A Prefeitura do Recife estará 
com dois polos fixos - um no Galo da Madrugada e outro no Recife Antigo - 
 para receber materiais recicláveis de catadores, durante do Carnaval. As 
associações cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente irão selecionar alguns  dos seus trabalhadores para receber 
todo o material reciclável dos catadores avulsos e ajudar no processo da 
venda. A ação conta com a parceria da Ambev. 

PRODARTE - Fantasias, caricaturas e customização de adereços serão 
algumas das peças disponíveis no estande do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Artesanato do Recife (Prodarte), na Central do Carnaval. 
Cerca de 32 artesãos irão expor suas peças das 15h à meia- noite.  Em relação 
à alimentação, 12 artesãos estarão vendendo comidas típicas na Rua Maria 
Cezar, no bairro do Recife Antigo. 
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SECRETARIA DA MULHER 
A Secretaria da Mulher do Recife estará presente, na Central da Mulher, com a 
equipe técnica do Centro de Referência Clarice Lispector para orientar e 
acolher mulheres em situação de violência doméstica e/ou sexista. A Central 
da Mulher estará localizada na Central do Carnaval, na Rua do Observatório. 
Além disto, serão distribuídos panfletos e materiais educativos, nos polos 
centralizados e descentralizados do carnaval, informando a rede de 
enfrentamento à violência de gênero no Recife. 
 
DEFESA CIVIL 
A Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife pode ser acionada pela 
população por meio do telefone 0800 081 3400. A ligação é gratuita e a Central 
de Atendimento funciona 24h. 

 

SAÚDE 
Vigilância Sanitária - As ações de vigilância começam desde a semana pré-
carnavalesca até o último dia de Carnaval. Serão desenvolvidas atividades de 
educação sanitária e inspeções preventivas. Entre elas, está a intensificação 
das inspeções sanitárias nos clubes, comércio formal de alimentos (bares, 
restaurantes, lanchonetes), unidades de saúde municipais e drogarias 
localizadas próximas aos polos de animação, em hotéis, motéis e pousadas, 
priorizando os locais onde haverá maior fluxo turístico. 
Além disso, haverá capacitação do comércio informal de alimentos 
(barraqueiros) que estarão instalados nos polos de animação. Serão feitas, 
ainda, inspeções nos postos de saúde montados para o evento e nos 
camarotes instalados em todo o trajeto do bloco Galo da Madrugada, a fim de 
verificar as condições sanitárias do local, bem como a qualidade dos alimentos 
e dos serviços de saúde fornecidos.  

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - O Centro de 
Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) estará a postos 24h 
por dia durante os dias da folia de Momo para realizar o monitoramento e 
investigação de casos e surtos de interesse à saúde pública. Os plantonistas 
atuarão em possíveis ocorrências de surtos de infecção alimentar ou casos 
suspeitos de meningite, sarampo e arboviroses, dentre outras doenças e 
agravos de notificação imediata. 

Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/Aids) - Será 
disponibilizado para a população testagens para HIV, nos polos Arsenal e 
Ibura, das 18h às 24h. O Polo Arsenal funcionará da sexta-feira (24/02) até a 
terça (28/02). O Polo Ibura funcionará de segunda (27/02) até a quarta-feira de 
cinzas (01/03), quando serão realizadas as testagens durante o evento "Cinzas 
da Diversidade". A estimativa é testar 50 foliões por noite em cada polo, com os 
testes anti HIV. Os resultados serão emitidos em 30 minutos e entregues aos 
usuários individualmente, mediante aconselhamento por profissional 
capacitado.  Atuarão 26 profissionais por noite, em parceria com os agentes 
redutores de danos para a Prevenção ao Álcool e outras Drogas e para a 
conscientização do folião e incentivo ao uso de preservativos, com expectativa 
de distribuição de 800.000 preservativos masculinos, 15.000 preservativos 
femininos e 15.000 unidades de gel lubrificante. 
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Enfrentamento ao Aedes aegypti - O combate ao mosquito Aedes 
aegypti ganha um reforço no período de Carnaval. As ações de combate ao 
mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika terão início duas semanas 
antes dos festejos e seguem até o último dia da festa, sem interrupção durante 
os dias de feriado, e acontecerão em várias áreas da cidade, sobretudo em 
pontos estratégicos. 

A partir do reforço nas inspeções, o Terminal Integrado de Passageiros (TIP), 
aeroporto, metrô, hotéis da orla de Boa Viagem e os locais de grande 
aglomeração de pessoas, como Recife Antigo e demais áreas da Região 
Central da cidade serão vistoriadas por duas equipes de agentes de saúde 
ambiental e controle de endemias (asaces). Além disso, os mercados públicos, 
feiras e o trajeto do Galo da Madrugada vão ter as inspeções intensificadas. 

Esses locais receberão agentes que vão atuar na eliminação de possíveis 
criadouros de mosquitos, como o tratamento focal (com larvicida biológico), 
aspiração mecânica do mosquito e pulverização de inseticida químico em 
áreas de risco, além do recolhimento de pneus e mutirões de limpeza, que 
estão sendo realizados em parceria com a Empresa de Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife (Emlurb). O Centro de Vigilância Ambiental (CVA) 
disponibilizará equipes de plantonistas visando o controle de zoonoses e o 
atendimento a possíveis emergências em saúde pública, controle de roedores, 
escorpiões e outros vetores. 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas - A Gerência de Saúde Mental, Álcool 
e outras Drogas executará a estratégia da Política de Redução de Danos no 
Consumo de Álcool, Fumo e Outras Drogas durante o Carnaval, com 
intervenções educativas e distribuição de insumos para os foliões. Serão 
realizadas abordagens por agentes redutores de danos e encenação de arte-
educadores, estimulando a adoção de medidas preventivas, relacionadas aos 
comportamentos de risco dos usuários de drogas, sem abrir mão da diversão. 
Este ano, os profissionais também farão abordagem sobre enfrentamento ao 
mosquito da dengue. 

  

 LOCAIS DE ATUAÇÃO 

-           Polos Oficiais (15h às 24h): Arsenal e Cuide-se; 

-           Polo Descentralizado (18h às 2h): Ibura; 

-           Polos móveis: Nova Descoberta, Várzea, Jardim São Paulo; 

-           Polinhos (18h às 2h): Joana Bezerra, Coelhos, Santo Amaro 
(corredor), Linha do Tiro, Guabiraba, Córrego do Eucalipto, Córrego do Inácio, 
Alto do Mandú, Sítio dos Pintos, Iputinga, Roda de Fogo, Mustardinha, Bola na 
Rede, Passarinho, UR5, UR7, Jordão Baixo, Afogados, Mustardinha, Bongi, 
Prado (Rua da Lama), Jiquiá, Areias, Coqueiral, Av. Do Forte, Pátio do Terço 
(Forte das 5 pontas), Dois Unidos, Vila dos Comerciários, Mangabeira, Vasco 
da Gama, Bola na Rede, Torre, San Martin, Vila Tamandaré, Areias, Barro, 
IPSEP, Jordão Alto. 
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EQUIPES - Polo Oficial e Cuide-se: 02  equipes em cada local, totalizando 
36 agentes redutores de danos, fazendo abordagem, entrega de insumos e 
troca de garrafas de vidro por plásticas, no horário de 15h às 24h. 

Polo descentralizado: 01 equipe com 08 agentes redutores de 
danos fazendo abordagem, entrega de insumos e troca de garrafas de vidro 
por plásticas no horário das 18h às 24h. 

Polos móveis: cada um com 01 equipe de 08 agentes redutores de 
danos, totalizando 24 profissionais, fazendo abordagem, entrega de 
insumos e troca de garrafas de vidro por plásticas no horário de 18h às 24h. 

Polos comunitários: 03 esquetes teatrais abordando temas como consumo 
de álcool, fumo, crack e outras drogas, envolvendo 21 arte-educadores. 

  

AÇÕES / ATIVIDADES 

-           Entrega de insumos (camisinhas masculinas, camisinhas femininas e 
gel lubrificante) e troca de garrafas de vidro por plásticas nos polos; 

-           Apresentações teatrais para divulgação de informações preventivas 
com foco na promoção à saúde, redução de danos no uso do álcool e outras 
drogas e segurança no trânsito. As ações acontecerão no Baile Municipal, Baile 
dos Artistas, Baile Perfumado e palcos dos pólos oficiais e comunitários no 
intervalo dos shows musicais. Durante os dias do Carnaval, as apresentações 
acontecerão todos os dias entre 17h e 02h; 

-           Distribuição de preservativos, gel lubrificante, materiais de divulgação e 
garrafas plásticas aos vários tipos de agremiações carnavalescas (clubes de 
frevo, blocos, troças, maracatus, escolas de samba, etc.) na semana anterior 
ao Carnaval em parceria com os Distritos Sanitários; 

-           Atuação no desfile do Galo da Madrugada (sábado pela manhã) com 
distribuição de insumos de prevenção e realizando substituições de garrafas de 
vidro por garrafas plásticas (ação conjunta com a Polícia Militar) das 06h às 
12h nas principais vias de acesso (Forte das Cinco Pontas, Praça Sérgio 
Loreto, Ponte Duarte Coelho) e junto aos locais de barreiras da Vigilância 
Sanitária: Ponte Princesa Isabel; Ponte Duarte Coelho; Av. Sul e Estação 
Central do Metrô; 

-           Campanha publicitária sobre promoção à saúde e redução de danos no 
uso do álcool e outras drogas, com utilização de blimps (balões publicitários) e 
cartazes a serem fixados nos ônibus e metrô. 

  
DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Pulseira de identificação para crianças 5.000 

Porta-tudo 60.000 

Leque 30.000 
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Água mineral (copo 200ml) 8.000 

Cartaz 1.500 

Garrafa (1lt) 

Garrafa (500ml) 

15.000 

 45.000 

  

SAMU - O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) vai estar 
presente em diversos polos de animação para garantir maior rapidez caso seja 
necessário um atendimento de urgência. Durante todo o Carnaval, o SAMU 
contará com um posto de saúde avançado na Avenida Alfredo Lisboa, no 
Bairro do Recife, próximo ao Museu Cais do Sertão, em frente ao Armazém 10, 
iniciando as atividades às 19h e encerrando sempre 01 hora após o termino 
das apresentações no palco principal. A equipe que atuará neste posto será 
composta por 02 médicos, 02 enfermeiros e 02 técnicos de enfermagem, além 
do apoio de 02 viaturas, sendo 01 de suporte avançado e 01 de suporte básico. 
Durante todo o Carnaval o SAMU também disponibilizará 05 ambulâncias de 
suporte básico para os 05 Distritos Sanitários que terão polos de animação 
descentralizados. Durante o Carnaval, a população ainda poderá acionar a 
assistência pré-hospitalar a qualquer momento pelo telefone 192. 

  

SAMU no Galo da Madrugada 

Durante o desfile do Galo da Madrugada, o SAMU terá 05 postos montados em 
locais estratégicos do percurso do bloco, a partir das 8h até o término do 
desfile. Os postos estarão na Praça Sérgio Loreto, no Pátio do Carmo, na 
Avenida Dantas Barreto (em frente ao Edifício San Rafael), Rua do Sol 
(esquina com Matias de Albuquerque) e Rua 1º de Março (Policlínica Centro). 
Cada posto terá uma ambulância de suporte básico. Cada posto terá 03 
médicos, 03 enfermeiros e 05 técnicos de enfermagem. Também estará de 
prontidão 01 ambulância de suporte avançado. 

  

Pontos de bases do SAMU 

DATA LOCAL HORÁRIO EQUIPAMENTO 

05/02 a 
09/02 

Avenida Alfredo Lisboa, 
no Bairro do Recife. A 
base fica ao lado do 
Marco Zero da capital, 
em frente ao Armazém 
10 

Vai funcionar das 19h 
até 01 hora após o 
termino das 
apresentações no 
palco principal 

Uma ambulância de 
suporte básico 

Outra de suporte 
avançado (com 
equipamentos de UTI). 

02 médicos, 02 
enfermeiros e 02 téc. de 
enfermagem. 

Galo – Praça Sérgio Loreto Das 7h até o término Uma ambulância de 
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Sábado 
dia 06/02 

do desfile do Galo da 
Madrugada 

suporte básico. 

03 médicos, 03 
enfermeiros e 05 téc. de 
enfermagem. 

Das 7h até o termino 
do desfile do Galo da 
Madrugada 

Na Praça Sérgio Loreto, 
terá apoio de uma 
viatura de suporte 
avançado. 

03 médicos, 03 
enfermeiros e 05 téc. de 
enfermagem. 

Pátio do Carmo Das 7h até o término 
do desfile do Galo da 
Madrugada 

Uma ambulância de 
suporte básico. 

03 médicos, 03 
enfermeiros e 05 téc. de 
enfermagem. 

Avenida Dantas Barreto 
(em frente ao Edifício 
San Rafael) 

Das 7h até o término 
do desfile do Galo da 
Madrugada 

Uma ambulância de 
suporte básico. 

03 médicos, 03 
enfermeiros e 05 téc. de 
enfermagem. 

Rua Matias de 
Albuquerque (calçada do 
Edifício Trianon) 

Das 7h até 0h Uma ambulância de 
suporte básico. 

03 médicos, 03 
enfermeiros e 05 téc. de 
enfermagem. 

Pracinha do Diário Das 7h até o término 
do desfile do Galo da 
Madrugada 

Uma ambulância de 
suporte básico. 

03 médicos, 03 
enfermeiros e 05 téc. de 
enfermagem. 

Estação Central do 
Metrô, no bairro de São 
José 

Das 7h até o término 
do desfile do Galo da 
Madrugada 

Vai funcionar como 
heliponto 

Durante o Carnaval, a população ainda poderá acionar a assistência pré-
hospitalar a qualquer momento pelo telefone 192. 

  

ASSISTÊNCIA (ATENÇÃO À SAÚDE) 

ESPECIALIDADE LOCAL ENDEREÇO 

CLÍNICA MÉDICA Policlínica 
Agamenon 
Magalhães 

Av. Sul, s/n – 
Afogados (próximo 
ao Metrô – estação 
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Largo da Paz) 

Policlínica Dr. 
Amaury 
Coutinho 

Rua Iguatu, s/n – 
Campina do 
Barreto 

Policlínica Prof. 
Arnaldo 
Marques 

Av. Dois  Rios, s/n 
– Ibura 

Policlínica Prof. 
Barros Lima 

Av. Norte, 6465 – 
Casa Amarela 

PARTO/MATERNIDADE Maternidade 
Professor 
Bandeira Filho 

Rua Londrina, s/n 
– Afogados 

Maternidade e 
Policlínica Prof. 
Barros Lima 

Av. Norte, 6465 – 
Casa Amarela 

Policlínica 
Professor 
Arnaldo 
Marques 

Av. Dois Rios, s/n 
– Ibura 

ODONTOLOGIA Policlínica 
Agamenon 
Magalhães 

Av. Sul, s/n – 
Afogados (próximo 
ao Metrô – estação 
Largo da Paz) 

Policlínica 
Professor 
Arnaldo 
Marques 

Av. Dois Rios, s/n 
– Ibura 

Policlínica 
Professor Barros 
Lima 

Av. Norte, 6465 – 
Casa Amarela 

PEDIATRIA Hospital 
Pediátrico 
Helena Moura 

Rua Cônego 
Barata, s/n – 
Tamarineira 

Policlínica Dr. 
Amaury 
Coutinho 

Rua Iguatu, s/n – 
Campina do 
Barreto 

Policlínica 
Professor 
Arnaldo 
Marques 

Av. Dois  Rios, s/n 
– Ibura 

Policlínica 
Professor Barros 
Lima 

Av. Norte, 6465 – 
Casa Amarela 
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TRAUMATO-ORTOPEDIA Policlínica Dr. 
Amaury 
Coutinho 

Rua Iguatu, s/n – 
Campina do 
Barreto 

SORO ANTIRRÁBICO 

**sábado e domingo – 

das 8h às 12h 

Maternidade e 
Policlínica Prof. 
Barros Lima 

Av. Norte, 6465 – 
Casa Amarela 

PEQUENAS URGÊNCIAS 

(tonturas, vômitos, dores abdominais, 
diarréia, febre, viroses, dores de 
ouvido, crises leves de asma, 
ferimentos superficiais, resfriados, 
gripes, dores no peito, manchas no 
corpo, dores de garganta) 

Obs.: somente para a população 
cadastrada (Estratégia de Saúde da 
Família) 

USF Upinha 24h 
Prof. Dr. Moacyr 

André Gomes 
(Morro da 
Conceição) 

Avenida Norte, 
5400, Casa 
Amarela, Recife-
PE (Em frente à 
Praça do Trabalho) 

USF Upinha 24h 
Prof. Dr. Hélio 
Mendonça 
(Córrego do 
Jenipapo) 

Avenida da 
Recuperação, 
6426, Córrego do 
Jenipapo 

USF Upinha 24h 
Dra. Fernanda 
Wanderley 
(Linha do Tiro) 

Rua Uriel de 
Holanda, S/N, 
Linha do Tiro 

USF Upinha 24h 
Governador 
Eduardo 
Campos 

(Bomba do 
Hemetério) 

Rua Itabira, s/n, 
Bomba do 
Hemetério 

  

VIOLÊNCIA 
CONTRA 
MULHER 

Centro de Atenção à Mulher Vítima de 
Violência – Sony Santos (Hospital da 
Mulher do Recife) 

BR-101, s/n - 
Curado 

Maternidade Professor Bandeira Filho Rua Londrina, 
s/n – Afogados 

Maternidade e Policlínica Prof. Barros 
Lima 

Av. Norte, 6465 
– Casa Amarela 

Policlínica Professor Arnaldo Marques Av. Dois Rios, 
s/n – Ibura 

  

DESINTOXICAÇÃO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – UNIDADES DE 
SAÚDE DO RECIFE 
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LOCAL ENDEREÇO 

Policlínica Agamenon 
Magalhães 

Av. Sul, s/n – Afogados (Próximo ao metrô / 
Estação Largo da Paz) 

Policlínica Amaury 
Coutinho 

Rua Iguatu, s/n – Campina do Barreto 

Policlínica Profº Arnaldo 
Marques 

Av. Dois Rios, s/n – Ibura 

Policlínica Profº Barros 
Lima 

Av. Norte, nº 6465 – Casa Amarela 

  

Febre Amarela -  A Prefeitura do Recife intensificou medidas de educação e 
prevenção contra febre amarela. Ao todo, 500 profissionais que atuam em 
unidades com serviço de pronto atendimento da rede municipal, incluindo 
policlínicas e o Hospital Pediátrico Helena Moura, começaram a receber 
capacitação para identificar possíveis casos da doença, bem como notificá-los 
imediatamente ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 
Saúde. O Cievs estará a postos 24h por dia durante os dias da folia para 
garantir o monitoramento e investigação de casos. 

 
Medidas de controle - As medidas de controle do mosquito Aedes aegypti 
serão reforçadas uma semana antes do início da festa. Nos locais com grande 
aglomeração de pessoas haverá reforço nas ações de combate ao transmissor 
da dengue, chikungunya e zika. Uma delas será nas ruas pelas quais passa o 
Galo da Madrugada, onde a Vigilância Ambiental fará aplicação de fumacê 
para eliminar os mosquitos adultos. O trabalho dos agentes de saúde ambiental 
e controle de endemias (asaces) também se estenderá pelo Bairro do Recife, 
foco principal do Carnaval na cidade. É nesta mesma região onde está 
localizado o Porto do Recife, por onde entra parte dos turistas, por isso, o local, 
bem como o aeroporto, Terminal Integrado de Passageiros, considerados 
pontos estratégicos, vão receber ação educativa e de controle. Serão 
distribuídos folders bilíngues para orientação sobre a doença para os foliões. 
 
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, de curta duração (no 
máximo 12 dias), de gravidade variável, causada por um vírus transmitido por 
vetores. A forma grave caracteriza-se clinicamente por manifestações de 
insuficiência hepática e renal, que podem levar à morte.Os sintomas iniciais da 
febre amarela incluem febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, dores 
nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. 

Não existe um tratamento específico para a doença. O paciente deve 
permanecer em repouso, com reposição de líquidos e perdas sanguíneas 
quando necessário. Ao aparecimento dos primeiros sintomas, a orientação é 
procurar uma unidade de saúde mais próxima e informar sobre qualquer 
viagem para áreas de risco nos 15 dias anteriores. A doença não é contagiosa, 
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ou seja, não há transmissão de pessoa a pessoa. É transmitida somente pela 
picada de mosquitos infectados com o vírus.  
 
 
PROCON 
O Procon Recife realizará diversas ações durante o período carnavalesco, o 
objetivo é evitar que os foliões sofram cobranças abusivas, além de orienta-los 
sobre os seus direitos. Para evitar danos aos consumidores, o PROCON Recife 
realizará fiscalização nos estabelecimentos localizados no entorno do Marco 
Zero e Rua do Bom Jesus, impedindo assim, a realização de cobranças 
abusivas pelos comerciantes como taxa de consumação mínima e a taxa para 
reserva ou aluguel de mesas e cadeiras. 
Além de dispor de um espaço institucional na Central do Carnaval localizada na 
Rua do Observatório para receber denúncias e orientar os consumidores. O 
espaço funcionará a partir do dia 22/02/2017 e permanece até 28/02/2017 das 
16h às 00h. Na semana pré-carnavalesca e durante o Carnaval o PROCON 
Recife também realizará panfletagem na Central do Carnaval, o objetivo é 
relacionar dicas e informações para os consumidores. 

MEIO AMBIENTE 
Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Recife estarão nas ruas neste período, das 8h às 22h, para fiscalizar a altura 
do som e exigir alvará sonoro de estabelecimentos e eventos. Nas prévias, os 
fiscais trabalharão de acordo com o horário da festa. Ao todo estão mobilizados 
16 profissionais, dos quais 9 são fiscais.  
Se não apresentar alvará sonoro, o responsável pelo evento ou 
estabelecimento pode ser autuado. A multa, aplicada posteriormente, é de, no 
mínimo, R$ 200,00. O valor é estabelecido de acordo com o artigo 14 da Lei Nº 
18.211/2016, que determina as infrações e sanções administrativas relativas a 
atividades lesivas ao meio ambiente. 

Os fiscais utilizarão decibelímetros portáteis. Os limites do som são 
estabelecidos pelo Código de Meio Ambiente e Equilíbrio Ecológico da Cidade 
do Recife (Lei Nº 16.243/96).  O máximo permitido são 70 decibéis das 6h às 
18h e 60 decibéis das 18h às 6h. O código permite que, durante festividades, 
sejam aumentados em 15%. Dessa forma, os valores utilizados pelos fiscais na 
operação de Carnaval serão 80,5 decibéis das 6h às 18h e 69 decibéis das 18h 
às 6h. 

ALVARÁ SONORO 
Os promotores de evento devem solicitar autorização à Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, na Rua Fernando César, nº 65, 
no bairro da Encruzilhada. Essa autorização é emitida em conjunto com a 
Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, sendo necessário o requerente 
solicitar também autorização para uso e ocupação do solo. É exigido um 
memorial descritivo simplificado. 

O atendimento é feito das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira, podendo o 
formulário de solicitação ser baixado no site: 
www.meioambiente.recife.pe.gov.br/licenciamento. 

http://www.meioambiente.recife.pe.gov.br/licenciamento
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Já a licença sonora para estabelecimentos é feita apenas na Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente.  Nesse caso, é preciso 
apresentar um memorial descritivo para projeto acústico. 

CARNAVAL INCLUSIVO 

A Prefeitura do Recife tem trabalhado para fazer o Carnaval mais inclusivo da 
história do Recife com uma série de ações, pensadas a partir de uma 
consultoria contratada especialmente para isso. A ideia é mostrar que 
acessibilidade passa por diversas esferas, entre as quais, comunicacional, 
estrutural, programática e principalmente, atitudinal. Com isso, atrações 
culturais como bandas, bailarinas, grupos de maracatu, tudo formado por 
pessoas com deficiência, foram contratados para se apresentar durante a 
programação. 
 

Este ano, as pessoas com deficiência poderão se sentir mais acolhidas e 
poderão dispor de uma estrutura mais adequada, através de ações como 
transporte (parceria com o PE Conduz com duas vans para levar pessoas com 
deficiência que estacionarem na PCR para a Praça do Arsenal, Expresso Folia 
com 53 ônibus acessíveis para o Galo da Madrugada e os quatro dias de folia), 
programação em braile, Camarote da Acessibilidade, capacitação e 
sensibilização para motoristas dos ônibus do Expresso Folia, e para os 300 
comerciantes dos polos centralizados e descentralizados, além de cardápio em 
braile nos restaurantes e lanchonetes da Arena Gastronômica, etc. 
 

A programação do Carnaval em braile estará disponível no Aeroporto 
Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, no Terminal Integrado de 
Passageiros (TIP) e na Central de Informação Turística da Praça do Arsenal. 
 
Confira as ações 

Camarote da acessibilidade - O Camarote da Acessibilidade no Galo terá 
capacidade para receber 400 pessoas. Destas, 280 vagas estão destinadas 
aos recifenses residentes na capital. As demais vagas ficam sob 
responsabilidade do Governo do Estado por meio da Superintendência 
Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD). 
 

Guichê acessível (Central do Carnaval) - Este ano, a novidade da Central do 
Carnaval será o guichê  acessível, onde o público vai dispor de informações 
sobre o carnaval com acessibilidade comunicacional: o local contará com 
plantão de intérprete de libras e a programação do carnaval em sistema braile 
para consulta. Ainda na Central, a pessoa com deficiência também poderá 
solicitar o Mapa de Acessibilidade do Carnaval, além de receber orientações 
sobre os serviços oferecidos, e uma pulseira de acesso ao frontstage para 
quem quiser assistir os shows do Marco Zero. 
 

Mapa de Acessibilidade - Vão ser disponibilizados mapas descritivos de todos 
os serviços oferecidos: onde pegar as vans adaptadas, posto de saúde, 
estacionamento especial oferecido pela Prefeitura, localização da área 
acessível, onde pegar ônibus adaptados, localização dos banheiros adaptados, 
além do descritivo de todos os serviços que o guichê acessível vai oferecer 
dentro da Central do Carnaval. 



 

 23 

 

Transporte - Em parceria com o PE CONDUZ, as pessoas com deficiência que 
vierem ao Recife Antigo de carro e estacionarem no prédio da PCR, contarão 
com o transporte de duas vans adaptadas que os levarão até a Rua do 
Observatório, das 16h às 20h. É indispensável ter o cartão de PcD, que pode 
ser emitido no site da PCR. 
 
Expresso Folia: Ao todo, 53 ônibus com plataforma elevatória estarão 
transportando os foliões durante o sábado do Galo da Madrugada, até o fim 
das atrações do Marco Zero, à noite. Nos outros dias, serão 28 coletivos 
acessíveis à disposição. 
 

Central de Direitos Humanos e Acessibilidade – Central do Carnaval - O 
Serviço de orientações para Cidadania na ofertará informação e orientação aos 
foliões quanto à eventuais situações de violação de direitos, intérprete de 
libras; ponto de apoio à Pessoa com deficiência e de entrega de pulseiras a 
pessoas com deficiência para acesso ao frontstage do palco do Marco Zero. 
Funcionará de 24 a 28 de fevereiro, das 16h às 22h, na Central do Carnaval, 
localizada na Rua do Observatório. 
 

DIREITOS HUMANOS 

Com o objetivo de fortalecer as políticas afirmativas, a Prefeitura do Recife irá 
compartilhar mensagens de respeito às diferenças, proteção de crianças e 
adolescentes, aos idosos, entre outras. Com o intuito de sensibilizar a 
população, assim como durante todo o ano e nos grandes eventos, as 
campanhas de direitos humanos da PCR estarão nas ruas durante o Carnaval 
2017. Os locutores de todos os polos vão lembrar o público acerca das 
campanhas, através de spots de rádio, além de distribuição de material 
educativo e com orientações para denúncia.  
 
As gerências da Pessoa Idosa, Criança e Adolescente, Livre Orientação 
Sexual, Igualdade Racial e Pessoa com Deficiência, vão estar nas ruas com as 
seguintes campanhas: "Disque 100 e salve nossas crianças do trabalho 
infantil"; "Violência sexual contra crianças e adolescentes: é hora de acabar 
com essa história. Denuncie, disque 100"; "Ame a pessoa idosa"; "Viva a 
diferença, respeite a pessoa com deficiência"; "Recife sem preconceito e 
discriminação". 
  
Há cerca de dez anos, o sábado de Zé Pereira vem se consolidando como 
o Dia da Diversidade dentro da programação do Carnaval da Prefeitura 
do Recife (PCR). O Pátio de São Pedro, para onde muitos se dirigem após 
o desfile do Galo da Madrugada, torna-se palco de uma festa cada vez 
mais plural, que conta com apresentações de artistas da noite LGBT recifense, 
DJs e Drag Queens. No domingo (26) e segunda (27), no Pátio do Terço, é a 
vez da Igualdade Racial, com a Noite dos Afoxés e dos Tambores Silenciosos, 
como forma de apoiar a manifestação cultural-religiosa de grupos de 
maracatus-nação como estratégia de empoderamento de grupos culturais, 
comunidades e fortalecimento da identidade cultural afro-brasileira. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 A Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos através da Secretaria Executiva de Assistência Social e do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI vêm desenvolvendo ao 
longo dos anos, ações de enfrentamento/combate a situações de violação de 
direitos de crianças e adolescentes, principalmente no que se refere à prática 
do trabalho infantil e exploração sexual, nos grandes eventos do Recife, sendo, 
um deles, o Carnaval. Este ano, os espaços de proteção estarão instalados na 
Praça do Arsenal, Pátio do Livramento e Polo Ibura. 
 

Os espaços de proteção funcionam como local de acolhimento das crianças e 
adolescentes identificadas nas situações de trabalho ou exploração. Nesses 
locais são ofertadas atividades lúdicas, culturais e artísticas, além de garantida 
a alimentação para o público atendido. 
Após o evento as informações coletadas (dados pessoais das crianças e 
adolescentes) são sistematizadas e encaminhadas aos Conselhos Tutelares e 
Promotorias da Infância para ciência das situações e possíveis 
acompanhamentos ou solicitações de medidas de proteção. No âmbito da 
Política de Assistência Social os casos cadastrados e reincidentes são 
encaminhamentos aos Centros de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS e outras situações eventuais para os Centros de Referência de 
Assistência Social - CRAS visando a realização de ações de 
prevenção/orientação junto às famílias. 
 

 Equipes itinerantes para fiscalização e identificação de violação de 
direitos das crianças e adolescentes - Além do trabalho realizado nos 
espaços de proteção, a equipe de educadores sociais do Serviço Especializado 
em Abordagem Social – SEAS circula no entorno do local de realização das 
festas realizando intervenções voltadas à sensibilização da população quanto 
aos direitos das crianças e adolescentes e à busca ativa de situações de 
trabalho infantil, negligência, exploração sexual e outras violações de direitos. 

 


