


5
DIAS

de festa

2
PALCOS

com música ao vivo

8
BLOCOS
participantes

3
DIAS

de desfile

1
CAMINHÃO 

de som para os blocos

80
POLICIAIS

Militares por dia

70
SERVIDORES

Municipais envolvidos

+

8
DEFESA CIVIL 

Voluntários - Aprociv

2
DIAS

de matinê

600
CRIANÇAS
por dia no matinê

+ 35mil
PESSOAS

durante todo o evento

+ 3
OCORRÊNCIAS PM

durante os 5 dias

Números



Principais
Ações

Reunião com os Blocos Carnavalescos para instrução e organização
Foram 3 reuniões com os blocos envolvidos no carnaval, afim de definir regras e necessidades para realização dos desfiles.

Contratação de empresa especializada para montagem das estruturas
Investimento de aproximadamente R$78 mil para contratação de estrutura básica: Palco, Som, Iluminação, Gradil,
Geradores, Brinquedos infláveis e Banheiros químicos.

Reunião com os Comerciantes locais
As vésperas do evento, os comerciantes foram instruídos quanto a forma de apresentação dos produtos (embalagem de vidro) em
uma reunião junto com a Polícia Militar e Agentes de Fiscalização do município. 

Extensão do horário dos ônibus
Em conversa com a concessionária responsável pelo transporte municipal, foi acordado que o último horário do terminal 
para os bairros seria às 2h30

Horário do evento até as 02h
Foi definido que o horário do evento seria até 02h., comerciantes foram instruídos e fiscalização acompanhou durante os 5 dias.

Parcerias  (Atrações e Alimentação)
Através de parcerias com comerciantes a Prefeitura não teve gasto com as atrações dos 2 palcos e com alimentação da equipe.



Principais
Ações

Equipe de Saúde
Conscientização e distribuição
de preservativos

Defesa Civil
Acompanhamento dos blocos e 
prontidão para os primeiros socorros

Equipe de Limpeza
Todo o perímetro foi limpo diariamente
após o evento, deixando pronto para o
próximo dia



ESTRUTURA

Coreto Praça da Bandeira
Gerador, Som e iluminação

Palco Galeria
Gerador, Palco, som e iluminação

Geradores
Geradores cercados com gradil, equipados com 
extintor de incêndio e caixa de contenção em 
caso de derramamento de combustível



ESTRUTURA

Brinquedos
Matinê da Praça da Bandeira

Banheiros (Praça)
Banheiros químicos da 
Praça da Bandeira

Banheiros (Galeria)
Banheiros químicos da 
Praça Fernando Lopes



ESTRUTURA

Caminhão de som
Utilizado nos 3 dias

Fechamento da avenida
Avenida da República recebeu fechamento
com cordas para garantir maior segurança



ESTRUTURA

POLÍCIA MILITAR
Cerca de 80 homens por dia
Apoio da Rocam e Força Tática

AGENTES DE TRÂNSITO
Mapas com o esquema de trânsito no
material de divulgação e forte atuação
dos agentes para garantir a boa circulação.

AMBULÂNCIA
Ambulância e socorristas todos os dias
de plantão no local nas duas praças



DOCUMENTAÇÃO

AVCB | ARTs
PLANO DE SEGURANÇA
AUTORIZAÇÕES

Toda documentação do evento foi 
providenciada e protocolada nos órgãos 
competentes dentro dos prazos legais e 
estão disponíveis na Secretaria da 
Cultura para consulta de qualquer 
interessado



Material de
Divulgação



Material de
Divulgação



Material de
Divulgação



Na mídia

G1 / DIÁRIO TV
Destaque para o desfile dos blocos

BOM DIA DIÁRIO
Programação do Carnaval de Santa Isabel



Na mídia

G1 / DIÁRIO TV
Novamente destaque para o desfile dos blocos

DIÁRIO TV
Programação do Carnaval de Santa Isabel 
em destaque no Alto Tietê



Na mídia

JORNAL BOM DIA
Carnaval de Santa Isabel também foi destaque nos jornais locais



Na mídia

JORNAL AGORA NEWS JORNAL OUVIDOR



Fotos do
Evento 

Participação de famílias 
O ambiente seguro e organizado proporcionou a participação
da família Isabelense na festa de Carnaval.

Matinê
Foram 2 tardes de Matinê, com diversos brinquedos infláveis 
disponíveis gratuitamente. Mais de 1200 crianças foram atendidas.



Fotos do
Evento 

Coreto – Praça da Bandeira
O Coreto da Praça da Bandeira foi o local escolhido para as 
apresentações de banda de marchinhas e apresentações 
infantis nos matinês

SINALIZAÇÃO
Um estrutura foi montada no meio da Praça da Bandeira com o
mapa do evento, afim de facilitar a orientação de turistas



Fotos do
Evento 

Palco – Praça Fernando Lopes
A Praça Fernando Lopes (Galeria) foi o local de concentração do 
público jovem, com apresentações de bandas sertanejas e DJ.

Programação alternativa - CarnaRock
Atendendo pedidos da população nas redes sociais foi realizado
um evento alternativo na terça-feira (13), durante a tarde, com 
apresentação de uma banda de Rock.



Fotos do
Evento 

Desfile dos blocos
Durante os 3 dias de desfile os blocos puderam contar com uma
infraestrutura segura e equipe de prontidão para auxiliar os foliões



Fotos do
Evento 

Grande Público
Em média 8 mil pessoas participaram da festa de Carnaval a cada dia.
Totalizando um público circulante de mais de 40 mil pessoas nos 5 dias de evento.



Pontos
a serem observados

Banheiros
Pouca utilização dos banheiros e muita gente urinando na rua. (Sugestão: Sinalizar melhor os banheiros)

Presença do Conselho Tutelar
Reclamações verbais referente a excessivo consumo de bebida alcoólica por menores e falta da presença do conselho tutelar para 
inibir a comercialização, distribuição e consumo de bebidas para menores de 18 anos.

Carros estacionados no trajeto dos blocos
Apesar da eficiência da equipe de trânsito nas interdições, algumas pessoas não respeitaram os fechamentos e mantiveram veículos
estacionados na Av. da República, podendo ocasionar algum acidente ou até ato de vandalismo contra os veículos estacionados.

Embalagens de vidro
Apesar do comércio ser instruído a não comercializar embalagens de vidro, muitas pessoas trouxeram de casa suas garrafas que 
Posteriormente eram depositadas na via pública, apesar de diversas lixeiras espalhadas no perímetro do evento.

Blocos com DJ
Percebemos que a maior animação foi com os blocos que possuíam banda ou bateria. Para o próximo ano podemos estimular todos 
os Blocos a terem músicos ao invés de DJ.

Cordas em parte da extensão da avenida
Necessário que toda o percurso dos blocos estejam cercados com a corda, afim de facilitar o trabalho da equipe coordenadora. 
Somente parte da avenida foi fechada, dificultando o trabalho de desobstrução da via para passagem do caminhão.



Opiniões

Detalhe da iluminação no local




