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Olinda divulga balanço do Carnaval 2019 
 

Clima de paz, decoração inédita e atrações multiculturais marcaram o reinado da folia 
 

 
linda trouxe a fantasia para as ruas da cidade e promoveu, neste ano, um 
Carnaval de paz, valorização dos artistas da terra e muita criatividade. A 
estimativa é de que 3,4 milhões de pessoas circularam pela Terra do Frevo, 

conferindo oito polos descentralizados, mais de 300 atrações e 1,5 mil agremiações. 
No período de 28 de fevereiro a 6 de março, a Prefeitura da cidade executou 
operações de saúde, segurança, trânsito, turismo, controle urbano e assistência 
social. A palavra de ordem foi a alegria, sem deixar de lado o bem estar e a 
integridade de toda a população.  
 
Durante todos os dias da festa, o prefeito Professor Lupércio, junto a um vasto time 
de profissionais, monitorou todo o município. O clima de paz se fez presente, sem o 
registro de qualquer ocorrência grave. O levantamento aponta a geração de mais de 
100 mil empregos diretos e indiretos, uma ocupação de 97% da rede hoteleira e uma 
movimentação financeira de 290 milhões.  
 
Cerca de 800 mil  bandeiras  abrilhantaram a decoração, formando uma atração à 
parte. Espalhadas em forma de mosaico em pontos turísticos da cidade, as fitas 
deram cores e formas ao tema deste ano, “A Fantasia é Você”, celebrando o 
espetáculo da maior manifestação cultural do país. 
 
 

SEGURANÇA URBANA 
 

 A Guarda Municipal de Olinda contou com apoio de 60 guardas em cada um dos 
dias de festas; 

 Não houve registro de homicídios ou qualquer ocorrência de maior porte; 

 Até o momento, foram identificados pelo serviço de Achados e Perdidos 2.217 
itens, entre documentos como RG, CPF, carteira de habilitação além de cartão de 
crédito, cartão VEM, dinheiro, bolsas, chaves de carro e celulares. Até o 
momento, 213 já foram recuperados pelos responsáveis e cerca de 500 
atendimentos foram realizados.  

 O serviço segue funcionando, pelos próximos dois meses, na Secretaria de 
Segurança Urbana, localizada na Rua Santos Dumont, 177, Varadouro, no horário 
das 8h às 17h. O cidadão pode entrar em contato, antecipadamente, para saber a 
localização do seu pertence. O atendimento funciona por meio do telefone: 3429-
2947 ou 3429-9768. Após o prazo de 60 dias, os materiais recolhidos serão 
destinados a Central dos Correios e o cidadão deverá se dirigir até lá para 
recupera-los; 

 Durante os dias de Carnaval, foram registrados 24 Boletins de Ocorrência (BO’s). 
A Guarda Municipal atuou na festa do momo com apoio direto com secretaria de 
Controle Urbano, Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar e Ciatur; 

 A Base móvel de videomonitoramento funcionou na Praça Monsenhor Fabrício, 
em frente a prefeitura. Durante o encerramento, foi posicionada no Carmo. 
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SAÚDE 
 

 O esquema especial de saúde realizou 2.338 atendimentos médicos, distribuídos 
nas unidades do Pronto Atendimento de Peixinhos, postos Barros Barreto, Laura 
Nigro e Tricentenário; 

 As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registraram 
138 ocorrências durante os dias de folia; 

 A conscientização quanto as doenças sexualmente transmissíveis foi reforçada no 
Carnaval. Foram distribuídos 784,2 mil unidades de preservativos (masculinos e 
femininos); 

 Foram realizados cerca de 850 testes rápidos, divididos entre sífilis e HIV; 

 As equipes de vigilância sanitária realizaram 1.378 inspeções, perfazendo pontos 
de comércio informal (barracas e tabuleiros) e também barreiras sanitárias; 

 O esquema especial promoveu, ainda, ações educativas, nos diversos pontos da 
folia. 

 

INFRAESTRUTURA 
 

 Foram instalados 51 bloqueios para contenção do fluxo de veículos nas vias, 
utilizando 234 tubos de concreto de um metro de diâmetro; 

 Foram fixados 3,5 mil metros quadrados de tapumes, coibindo o vandalismo e 
priorizando a segurança da população; 

 Na iluminação pública, foram instalados 80 refletores de 400w, seis de 250w e 
cinco peças de 1000w. A medida proporcionou, além da segurança, maior 
visibilidade da cidade e sua decoração.  

 Três equipes foram mantidas de plantão para qualquer medida emergencial 
durante a festividade; 

 Foram instalados 340 banheiros químicos individuais e, como grande novidade,  a 
oferta ao público de 08 módulos sanitários termo acústicos, sendo cinco femininos 
e três masculinos. Os módulos funcionaram em três polos: Correios (Carmo), 
Varadouro e Alto da Sé. Nos femininos: cabines individuais e lavabos. Nos 
masculinos: cabines individuais, mictórios e lavabos. Os pontos contaram com 
recepcionistas e manutenção constante; 

 
 Limpeza dos sanitários 

 1.250 litros de essência de eucalipto; 

 400 sacos de lixo; 

 5mil litros de produtos químicos bactericidas; 

 120 kg de sabão em pó; 

 300 litros de cloro; 

 20 kg de naftalina; 

 120 pastilhas sanitárias; 

 3,6 mil rolos de papel higiênico; 

 Foram recolhidos cerca de 160 mil litros de efluentes sanitários. 
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 Estrutura geral 

 Foram utilizados cinco caminhões-pipa (três fixos, nos polos dos módulos, e dois 
fazendo o atendimento emergencial); 

 Seis caminhões de sucção, sendo três deles voltados para emergências. 
 

 Colaboradores: 

 60 agentes intermediários 

 31 agentes terceirizados 

 07 coordenadores  

 325 garis (terceirizados e funcionários) 
 
 Veículos e equipamentos: 

 14 caminhões compactadores; 

 07 caminhões pipa; 

 01 moto com reboque; 

 01 varredeira mecânica; 

 02 caixas compactadoras estacionárias 

 13 contêineres de 1,2 mil litros 
 

MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO 
 

 40 apreensões de barracas e tabuleiros; 

 22 equipes com 11 pontos de bloqueios; 

 01 equipe de apoio e informações; 

 09 trios elétricos inspecionados; 

 05 camarotes inspecionados;  

 60 abordagens de porta e janela / equipamentos sonoros; 

 30 autos de intimações; 

 02 autos de infração; 

 02 interdições; 

 20 mil trocas de garrafas de vidro; 

 Cerca de 150 profissionais trabalhando; 

 02 equipes móveis;  

 02 viaturas de apoio; 

 Cerca de 6 milhões de latinhas recolhidas; 

 1,7 mil ambulantes cadastrados, 
 
 Latinhas: 

 Foram recolhidos cerca de cinco milhões de latinhas; 

 40 toneladas de alumínio; 

 8 toneladas de plástico; 

 Entre papelão, plástico e alumínio, foram recolhidas 53 toneladas de materiais. 
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PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO 
 

 O Carnaval de Olinda em 2019 contou com um investimento global na ordem de 
R$ 6,8 milhões, sendo R$ 5.230 milhões oriundos de captações da iniciativa 
privada e recursos aportados pelo Governo do Estado; 

 Foram oito polos de animação, distribuídos no Carmo, Varadouro, Guadalupe, 
Alto da Sé, Rio Doce, Ribeira, Peixinhos e o polo Infantil, localizado no Sítio de 
Seu Reis; 

 Durante o período de Carnaval, mais de 1.5 mil agremiações carnavalescas 
desfilaram nas ladeiras do Sítio Histórico e nos bairros da cidade; 

 Cerca 300 atrações se apresentaram nos dias de folia; 
 

 Pesquisa: 
Uma pesquisa foi desenvolvida e aplicada entre a população, contando com o 
trabalho de uma equipe multidisciplinar, incluindo empresas, universidade e um 
grupo de trabalho da Prefeitura de Olinda. Seguem os dados apurados: 

 

 Olinda recebeu uma média de 3,4 milhões de foliões durante o Carnaval de 2019. 
O número sinaliza um acréscimo de cerca de 200 mil pessoas, em relação ao ano 
anterior; 

 Desse total, 44,01% são oriundos de Pernambuco 
- 45,17% de outros estados da federação 
- 10,82% vindos de estrangeiros 

 Taxa de ocupação dos hotéis 
96% em 2017 
97% em 2019 

 Geração de empregos 
100 mil diretos e indiretos 

 Gastos 
Ticket médio do folião: R$ 89,40 
Movimentação Financeira: R$ 290 milhões  

 

TRÂNSITO 
 

 Operação: 

 08 motocicletas; 

 02 reboques; 

 01 caminhão; 

 20 carros de apoio; 

 40 agentes de trânsito, atuando diariamente; 

 150 auxiliares; 

 03 veículos removidos; 

 05 acidentes, sendo 02 com vítimas leves. 
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 As linhas especiais do carnaval assinalaram resultados bastante positivos. Sendo 
distribuídos em três pontos, os serviços foram bastante elogiados. A linha do 
Shopping Tacaruna, por exemplo, registrou uma média de 2,5 mil pessoas 
transportadas por dia; 

 O transporte por meio do aplicativo Uber registrou 35 mil carros em Olinda; 

 Os táxis de toda a Região Metropolitana tiveram acesso livre em todos os pontos 
de bloqueios para embarque e desembarque. 
 

DESENV. SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
 

 Espaço de Proteção Infantil 

 O Espaço de Proteção Infantil, localizado no Clube Atlântico, realizou 500 
atendimentos, entre crianças e adolescentes, no período de 02 a 05 de março. O 
grupo foi formado por 312 menores, com idades de 0 a 6 anos; e 188 na faixa 
entre 7 e 17 anos; 

 
 Trabalho de abordagem social 

 Do dia 27/02 ao dia 01/03 foi executado um trabalho político pedagógico, voltado 
aos comerciantes informais, bares, restaurantes, pousadas, hotéis, entre outros. A 
ação abordou os cuidados com a infância, versando sobre o trabalho infantil, a 
exploração sexual de crianças e adolescentes e a venda de bebidas alcoólicas 
para menores; 

 Durante o Carnaval foram aplicadas 1600 pulseiras de identificação; 

 A equipe de abordagem contou com 26 pessoas. O roteiro incluiu a Avenida 
Liberdade, Praça do Carmo, Rua Prudente de Moraes, Quatro Cantos, Ribeira, 
São Bento, 27 de Janeiro, Alto da Sé, Rua do Sol e Rua 10 de Novembro. 

 
 Oficinas ofertadas 

 Confecção de fantasias, peças em argila, pintura de cofres de gesso, oficinas de 
desenho carnavalesco, customização de camisetas, concurso e baile de 
fantasias. O trabalho também ofertou brincadeiras tradicionais para as crianças, 
incluindo jogo de dominó, cabo de guerra, bambolê, pula corda, entre outras. 

 
 Camarote de acessibilidade  

 123 pessoas atendidas; 

 Equipe de 13 profissionais especializados. 
 
 Ações educativas promovidas  

 Basta de Violência contra a mulher; Racismo, tô fora!; Eu curto ser idoso; Somos 
todos livres para amar quem quiser; Acessibilidade. Total de pessoas abordadas: 
52 mil 

 
 Centro de Atendimento a Mulher: Plantão 24 horas 

 Vítimas de assédio: 3 

 Orientações diversas: 4 

 Equipe de sete profissionais especializados. 


