Transporte
A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforça a frota de
ônibus, facilitando o deslocamento para o pré-carnaval de Fortaleza entre os
dias 01 e 23 de fevereiro. Estarão à disposição dos foliões cinco linhas
exclusivas, saindo dos terminais Antônio Bezerra, Messejana, Papicu,
Parangaba e Siqueira direto para o aterro da Praia de Iracema. A partir de 15h
até o final do evento, serão reservados quinze veículos extras para atender aos
passageiros, fortalecendo as 26 linhas que circulam na área da Praia de
Iracema.
Os usuários devem estar atentos, pois os ônibus que trafegam pela região da
Praia de Iracema também terão itinerários desviados de acordo com os
bloqueios da AMC, concentrando o embarque e desembarque na Av. Rui
Barbosa, Av. Monsenhor Tabosa, Rua Pereira Filgueiras, Rua Tenente Benévolo.

Operação especial de trânsito
Para orientar o trânsito no local e garantir a segurança dos foliões, a Autarquia
Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disponibilizará um efetivo de 90
agentes para controlar a circulação no entorno dos principais eventos, coibindo
o estacionamento irregular, além de efetuar bloqueios provisórios a fim de
assegurar um ir e vir do público com mais fluidez e agilidade.
Na Praia de Iracema, um dos grandes polos do evento terá concentração no
Aterrinho, na Av. Beira Mar, entre as ruas João cordeiro e Ildefonso Albano sai
em direção ao Aterro, onde serão os shows e terá bloqueio iniciado às 14h.
A Av. Historiador Raimundo Girão ficará bloqueada entre a Rui Barbosa e
Ildefonso Albano. Já a Av. Beira-Mar será interditada entre as ruas Ildefonso
Albano e Arariús. O cruzamento da R. João Cordeiro com Rua tenente Benévolo
também será bloqueado, para facilitar o acesso do bloco que sai da Mocinha ao
Aterrinho. Os bloqueios acontecerão a partir de 14 horas. A opção de desvio
para quem trafega no sentido Aldeota/Centro é utilizar a Rui Barbosa e seguir
pela Dep. Moreira da Rocha. Quem vem no sentido Centro/Aldeota, a opção é
entrar à direita na Rua Ildefonso Albano e Av. Monsenhor Tabosa.
Na Rua João Cordeiro, também será proibido estacionar no trecho
compreendido entre a Rua Tenente Benévolo e Av. Beira-Mar. Durante a
passagem dos blocos, agentes da AMC efetuarão o bloqueio temporário dos
cruzamentos da Rua João Cordeiro com as vias Tenente Benévolo, Monsenhor
Tabosa e Historiador Raimundo Girão.

O acesso de moradores e hóspedes dos hotéis localizados nos trechos dos
desfiles será garantido mediante apresentação do comprovante de endereço
aos agentes de trânsito nos postos de bloqueio. Os veículos com passageiros
portadores de necessidades especiais terão acesso permitido para
desembarque.
Os demais polos terão apoio operacional da AMC. No entorno do Mercado dos
Pinhões, a Rua Visconde de Pelotas ficará bloqueada entre as vias Nogueira
Acioli e Gonçalves Ledo. Já na Praça do Ferreira haverá um bloqueio, a partir
de 16 horas, no cruzamento das ruas Major Facundo com São Paulo e Floriano
Peixoto com Pedro Borges. Em outros blocos espalhados pela cidade a
operação acontecerá por meio de rotas volantes. As intervenções nestes outros
locais também terão início às 6h.

Segurança pública
Todos os polos de lazer do Ciclo Carnavalesco 2019 contarão com equipes da
Guarda Municipal e contingente extra da Polícia Militar a pé, a cavalo, em
motos e viaturas. Nos fins de semana, 318 policiais militares ficarão
responsáveis pela segurança nos polos de lazer. Pelo menos 100 guardas
municipais também serão distribuídos pela Capital no período.
No Largo dos Tremembés, mais 40 policiais farão a segurança. Já o Aterro da
Praia de Iracema, deve receber 98 agentes a pé, nove da cavalaria e seis
viaturas da PM. Na Praça do Ferreira, o efetivo aumentará de 3 para 20 nos
fins de semana. Além disso, duas viaturas farão patrulha da área do Centro.
A praça da Gentilândia, no Benfica, terá 16 policiais a pé. Já o Mercado terá
patrulha de 12 policiais e duas viaturas. O Bar Raimundo dos Queijos, novidade
na programação da Prefeitura, receberá oito agentes a pé e duas viaturas. O
bar Mocinha, no Meireles, terá 30 policiais a pé.
“Organizamos uma operação para garantir segurança aos foliões durante a
chegada, a permanência e principalmente na dispersão do público. Avaliamos
os pontos mais movimentados para fazer essa divisão e nenhum terá menos
que quatro policiais e uma viatura disponível”, declarou o Coronel George
Benício, coordenador da operação.

Limpeza Urbana
No Centro de Fortaleza, 96 garis fazem a varrição de segunda a sábado e 28
aos domingos. Já na avenida Beira-Mar, são 60 garis de segunda a domingo. O

efetivo será reforçado aos sábados, dia com maior concentração de público,
com 20 garis no turno da noite (22h às 6h).
O percurso dos bloquinhos e os pontos fixos com programação serão
contemplados com reforço da iluminação, além do serviço de manutenção.

Postos Médicos Avançados/SAMU
Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove diversas ações educativas
de combate ao HIV/Aids, com a distribuição de preservativos e material
informativo. Profissionais da SMS estarão abordando os foliões, orientando-os
para os cuidados com as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e a
prática do sexo seguro.
A SMS instalará, no Aterrinho da Praia de Iracema, um Posto Médico Avançado
(PMA), coordenado pelo SAMU, com atendimento às urgências e emergências
médicas, com equipe composta de médico, enfermeiro e técnico de
enfermagem. Além disso, o atendimento na área contará com o apoio de uma
unidade móvel de suporte básico e cobertura da Central de Regulação.
Proteção aos direitos de crianças e adolescentes
A Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) promoverá ações de
enfrentamento às violações de direitos de crianças e adolescentes nos locais de
maior fluxo dos foliões durante o período do pré-carnaval.
Com o apoio dos programas Ponte de Encontro, Rede Aquarela e Adolescente
Cidadão serão disponibilizados educadores sociais e profissionais
especializados que ficarão de plantão realizando abordagem social, distribuindo
pulseiras de identificação para as crianças e aplicando as devidas medidas
socioeducativas para garantir a proteção das crianças e adolescentes durante
os eventos.
O objetivo é combater o abuso e a exploração sexual de crianças e
adolescentes, além de alertar a população sobre a importância de denunciar
esses casos e outros tipos de violações, como o trabalho infantil, negligência e
até mesmo sobre a importância dos pais ou responsáveis não deixarem
crianças desacompanhadas.
Para denunciar qualquer tipo de violação é importante notificar o Plantão do
Conselho Tutelar de Fortaleza, pelos telefones 3238-1828 ou 98970-5479, ou
ligar para o Dique 100.

Cadastramento de Ambulantes
Como forma de garantir o ordenamento do território durante a programação do
Ciclo Carnavalesco 2019, a Prefeitura realizou, por meio da Secretaria Regional
II, o cadastro dos vendedores ambulantes que vão trabalhar no pré-carnaval.
Ao todo, foram cadastrados 532 ambulantes, sendo 296 vendedores itinerantes
e 236 barraqueiros, que devem atuar com o comércio de comidas e bebidas.
No caso das barracas, os cadastrados foram divididos em duas turmas de 118
vendedores sorteados para trabalharem dois finais de semanas específicos do
pré-carnaval.
As barracas ficarão disponibilizadas da seguinte maneira: 15 barracas
instaladas na rua Camocim, 33 na Carlos Vasconcelos, 15 na rua Francisco
Virgílio de Vasconcelos e 15 na rua Barão de Aracati, que são as vias
transversais à Avenida Historiador Raimundo Girão (Polo do Aterro da Praia de
Iracema). Além de 30 barracas na rua dos Tremembés (Polo do Largo dos
Tremembés) e 10 estruturas na rua João Cordeiro (Polo da Mocinha).
Os ambulantes que já atuam no entorno do aterro poderão comercializar no
evento sem a obrigatoriedade desse cadastro, porém, deverão portar seus
respectivos termos de permissão.
Com o objetivo de manter a segurança dos foliões, os vendedores não poderão
comercializar produtos que utilizem óleo ou qualquer substância inflamável,
nem vender bebidas em garrafas de vidro durante o ciclo pré-carnavalesco.
Os vendedores itinerantes cadastrados terão permissão para atuar nos quatro
finais de semana festivos do mês de fevereiro que antecedem o carnaval.

