
 

 

 

Prefeitura de Fortaleza divulga plano operacional do 

Réveillon 2019 

 

A Prefeitura de Fortaleza divulgou o plano operacional do Réveillon 2019, 

evento tradicionalmente realizado no Aterro da Praia de Iracema. A festa 

terá grande engajamento em relação às áreas de segurança, saúde, 
limpeza e mobilidade, tanto para fortalezenses como para turistas. Este 

ano, a expectativa é de que mais de um 1,2 milhão de pessoas 

participem do momento da virada, com show pirotécnico de 17 minutos. 

O evento conta com o patrocínio da Skol e Governo do Estado 

 

A programação tem início a partir das 17h do dia 31 de dezembro e o 

local será palco de apresentações de artistas locais e nacionais. Dentre 

as atrações, subirão no palco do Réveillon 2019 de Fortaleza Cláudia 

Leitte, Marília Mendonça, Alcione, Xand Avião, Léo Santana, Ednardo e 
Jorge Vercillo. Participarão também os cantores Ítalo e Renno, Waldonys 

e Tom Drummond, vencedor do Festival da Música de Fortaleza. 

Enriquecendo a pluralidade musical oferecida pelo evento, irão se 

apresentar, também, a Bateria da Escola de Samba carioca União da Ilha 

e a Banda Patrulha.  

 

Operação transporte coletivo 

 

Os deslocamentos para o Aterro da Praia de Iracema devem ser feitos, 

prioritariamente, utilizando o transporte coletivo (ônibus, vans e táxis). 

As pessoas que optarem por fazer o deslocamento por meio de 

transporte coletivo contam ainda com o benefício da Tarifa Social, que 
nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro reduzirá o valor da passagem 

para R$ 2,80 (inteira) e R$ 1,20 (tarifa estudantil). 

 

Mais uma vez haverá a opção do bolsão de estacionamento gratuito no 
RioMar Fortaleza no Papicu. Os usuários deixam seus veículos e podem 



 

 

utilizar a linha 788 – RioMar/Aterro gratuitamente direto para o aterro da 

Praia de Iracema. A partir das 18h, o estacionamento estará livre, e os 

ônibus começam as viagens em direção à festa, de acordo com a 
demanda. A linha 788 – RioMar/Aterro, com dez veículos, terá seu ponto 

de embarque e desembarque, exclusivamente, na Av. Rui Barbosa 

esquina com Dep. Moreira da Rocha até as 6h do dia 01/01/2019. 

 

Serão criadas sete linhas especiais para fazer a ligação expressa entre os 

sete terminais de integração e o aterro da Praia de Iracema. Nos 

terminais, uma operação especial de reforço foi elaborada com o 

acréscimo de 108 ônibus reservas que estarão disponíveis das 17h do dia 
31/12/2018 até 6h do dia 01/01/2019. A região do evento é atendida por 

20 linhas regulares. 

 

Devido ao desvio nas proximidades da festa a partir das 17h, os pontos 

de parada da Av. Abolição serão desativados temporariamente durante o 
evento. Os itinerários das linhas que trafegam pelo local serão desviados, 

realizando o embarque e desembarque na Rua Tenente Benévolo e na 

Rua Pereira Filgueiras, no sentido leste/oeste e oeste/leste, 

respectivamente.  

 

Confira a lista de linhas especiais para o dia 31/12: 

 

930 – Antônio Bezerra / Aterro Praia de Iracema 

931 – Parangaba / Aterro Praia de Iracema 

933 – Lagoa / Aterro Praia de Iracema 

935 – Messejana / Aterro Praia de Iracema 

936 – Conjunto Ceará / Aterro Praia de Iracema 

937 – Papicu / Aterro Praia de Iracema 

938 – Siqueira/ Aterro Praia de Iracema 

 



 

 

Além dessa frota extra, algumas linhas de ônibus terão seu horário 

prolongado, circulando até 4h da manhã. São elas: 

 

011 - Circular I;    

012 - Circular II;    

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu;    

051 - Grande Circular I;    

052 - Grande Circular II;    

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe;    

072 - Antônio Bezerra/Parangaba;    

076 - Cj Ceará/Aldeota;    

077 - Parangaba/Mucuripe;    

079 - Antônio Bezerra/Náutico;    

092-Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema;    

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro  

 

Desvios de tráfego 

 

Um efetivo composto por 192 agentes de trânsito e orientadores de 

tráfego será mobilizado para garantir a segurança dos pedestres, 
promover o controle de circulação dos veículos, reduzir os riscos de 

acidentes e coibir infrações no entorno. As equipes operacionais estarão 

distribuídas em 33 viaturas e 16 motocicletas, além de postos fixos nos 

principais pontos de bloqueio. 

 

A primeira ação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 

que terá início por volta de 1h da segunda-feira (31/12), será a coibição 

de estacionamento na Av. Barão de Studart, entre a Av. Historiador 

Raimundo Girão e Av. Beira Mar e coibição das irregularidades na área 

onde acontecerá o evento. 



 

 

 

A partir das 5h, a AMC irá coibir o estacionamento na Av. Rui Barbosa e 

Rua Ildefonso Albano, ambas no trecho entre Av. Beira Mar e Av. 
Monsenhor Tabosa. Já às 11h, serão iniciados os bloqueios das ruas 

Monsenhor Bruno, Virgílio Vasconcelos, Carlos Vasconcelos, Camocim e 

Barão de Aracati, no trecho entre as avenidas Monsenhor Tabosa e 

Historiador Raimundo Girão. 

 

Também terá coibição de estacionamentos irregulares em toda a área do 

Aterrinho, na Av. Beira Mar, entre as ruas Arariús e Ildefonso Albano, 

além da Av. Historiador Raimundo Girão e todas as vias transversais, 
entre a Av. Rui Barbosa e Rua Ildefonso Albano. As proibições 

permanecerão válidas até o fim do evento. 

 

Às 16h será bloqueada a Av. Beira Mar, no trecho compreendido entre as 

ruas Arariús e Ildefonso Albano, e a Av. Historiador Raimundo Girão, 

entre a Av. Barão de Studart e R. Ildefonso Albano. 

 

Os desvios serão realizados da seguinte forma: o condutor que estiver 

trafegando no sentido leste-oeste (Mucuripe/Centro) na Av. Abolição terá 
que entrar à esquerda na Av. Barão de Studart e à direita na R. Dep. 

Moreira da Rocha. Já quem vem no sentido contrário (Centro/Mucuripe) 

na Av. Historiador Raimundo Girão deve dobrar à direita 

obrigatoriamente na R. Ildefonso Albano e à esquerda na Av. Monsenhor 
Tabosa. O motorista que circula pela R. Carlos Vasconcelos em direção ao 

Aterro terá que desviar à direita na Av. Monsenhor Tabosa. Agentes 

estarão em pontos estratégicos auxiliando os motoristas sobre as 

alternativas que devem ser seguidas. 

 

Todas as vias bloqueadas terão o fluxo de pedestre liberado. O acesso 

local estará assegurado. Para tanto, moradores e hóspedes dos hotéis 

que dispõem de garagem localizados no trecho interditado terão acesso 

de carro somente mediante a apresentação de comprovante de endereço 

e liberação dos agentes de trânsito nos postos de controle. 



 

 

 

A AMC recomenda que os condutores que trafegam por estes locais, mas 

que não participarão do evento, procurem rotas alternativas, como por 
exemplo: Av, Monsenhor Tabosa, R. Pereira Filgueiras e Av. Santos 

Dumont, no sentido Oeste/Leste. Já para quem trafega no sentido 

contrário, a sugestão é seguir pelas ruas Ana Bilhar, Deputado Moreira da 

Rocha, Tenente Benévolo, Av. Dom Luís e R. Costa Barros. 

 

Para auxiliar os motoristas e os cidadãos ao final do evento, os agentes 

de trânsito permanecerão distribuídos no local da festa para orientar o 

fluxo de veículos. A previsão é  que o desbloqueio das vias aconteça às 

6h do dia primeiro de janeiro.  

 

Das 7h às 13h, a AMC realizará o bloqueio da Av.Historiador Raimundo 

Girão, entre a Av. Rui Barbosa e R. Ildefonso Albano para a realização da 

limpeza. 

 

Saúde 

 

Para o Réveillon de Fortaleza 2019, a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) vai disponibilizar dois Postos Médicos Avançados (PMA), 

organizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

Fortaleza e Ceará. As unidades terão áreas de 100 m² e estarão 

localizadas próximo ao Boteco Praia e ao restaurante Tia Nair. 

 

Cada estrutura conta com sala de acolhimento com classificação de risco; 

sala de observação; sala de procedimentos; sala de estabilização (eixo 

vermelho) equipada com cardioversor, ventilador mecânico, aspirador, 

cilindro de O² e material de resgate (prancha, colar cervical, colete de 
imobilização adulto, imobilizadores de membros inferiores e superiores); 

e espaço destinado aos resíduos sólidos, conforme a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), da resolução RDC n° 306/2004.  

 



 

 

Os PMAs terão equipes com um Coordenador Operacional, três médicos, 

três enfermeiros, seis técnicos de enfermagem, dois socorristas/apoio e 

um auxiliar de serviços gerais. Já a equipe dos SAMU (192 Fortaleza e 
Ceará) terão duas Unidades de Suporte Avançado, composta por um 

médico, um enfermeiro e um condutor de veículo de urgência, além de 

mais duas unidades de suporte básico,  composta por um condutor de 

veículo de urgência e mais um técnico de enfermagem.  

 

Além disso, haverá uma Unidade Incidente de Múltiplas Vítimas (IMV), 

composta por um condutor de veículo de urgência. Quatro equipamentos 

de saúde estarão de plantão para dar apoio ao evento: Instituto José 
Frota; Unidades de Pronto Atendimento Pirambu e Praia do Futuro; e 

Frotinha de Messejana. 

 

Segurança Municipal 

 

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), através da Guarda 

Municipal de Fortaleza (GMF) deu inicio à Operação Réveillon 2019 no dia 

26 de dezembro de 2018. Até às 19h do dia 1º de janeiro, um total de 

324 guardas municipais e 30 viaturas estarão destacados com objetivo 
de reforçar a segurança da grande festa preparada pela Prefeitura de 

Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema. 

 

O efetivo da GMF atuará em cinco áreas: isolamento do espigão da João 
Cordeiro, onde haverá a queima de fogos; salvamento aquático; apoio à 

Agência de Fiscalização de Fortaleza; apoio à Empresa de Transporte 

Urbano de Fortaleza (Etufor) na Praia de Iracema e nos terminais de 

ônibus; e apoio à Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza 

(UrbFor). 

 

As duas primeiras frentes iniciam nesta sexta-feira, 26/12, com o 

isolamento ininterrupto do espigão da Rua João Cordeiro, onde será 

montada, testada e realizado a queima de fogos da virada do ano e 

reforço do efetivo de guarda-vidas no Aterro da Praia de Iracema.  



 

 

 

Na noite do dia 30, haverá apoio às equipes da (Agefis) nas áreas da 

festa e no entorno e também será reforçado o isolamento do espigão da 
queima de fogos. No dia 31, a GMF dobrará o apoio às fiscalizações, 

reforçará o efetivo no trabalho junto à Etufor nos sete terminais de 

ônibus da Capital e terá viaturas rondando as paradas de ônibus 

próximas ao local do evento. 

 

No primeiro dia de 2019, será dado apoio à UrbFor no processo de 

limpeza do Aterro da Praia de Iracema e adjacências, além de 

permanecerem reforçados os efetivos de guarda-vidas e de segurança 

nos terminais de ônibus. 

 

Limpeza do entorno 

 

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a 
Ecofor Ambiental vão disponibilizar 367 colaboradores, dentre 

varredores, garis, operadores e motoristas, para realizar a limpeza no 

entorno da área de realização do Réveillon de Fortaleza, além de 

contêineres em pontos estratégicos, que ficarão distribuídos pelo 
calçadão do Aterro da Praia de Iracema, Beira Mar e nas proximidades 

das avenidas Historiador Raimundo Girão, Abolição e Monsenhor Tabosa. 

Os serviços iniciarão às 7h do dia 1º de janeiro e ocorrerão até 16h da 

mesma data. 

 

Fiscalização 

 

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) estará presente na 

Operação de Réveillon com 26 fiscais municipais e 110 auxiliares atuando 
no controle urbano e vigilância sanitária. A fiscalização será intensificada 

nas avenidas Beira Mar, Historiador Raimundo Girão e entorno a partir do 

dia 30 de dezembro. 

 



 

 

 

Iluminação Especial  

 

A SCSP, por meio da Coordenadoria Especial de Iluminação Pública, vai 

implantar reforços de iluminação nas paradas de ônibus das ruas Tenente 

Benévolo e Pereira Filgueiras, entre as avenidas Barão de Studart e Dom 

Manuel, com 22 projetores de 400W com luz branca. Na Av. Rui Barbosa, 
entre a Rua Deputado Moreira da Rocha e a Av. Historiador Raimundo 

Girão, a grande via de acesso e serviços para o evento terá reforço da 

Iluminação com o implemento de 28 refletores de 400W com luz branca. 

 

Proteção de Crianças e Adolescentes 

 

A Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) articulada com 

Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza 

(SDHDS), estará trabalhando com quatro conselheiros tutelares e seis 
educadores sociais. As equipes ficarão de plantão das 18h às 6h 

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 o evento. Para denunciar 
é importante notificar o Plantão do Conselho Tutelar de Fortaleza, pelos 

telefones 3238.1828 ou 98970.5479, ou ligar para o Disque 100. 

 

Ciclofaixa de Lazer 

 

Em decorrência das atividades do Réveillon de Fortaleza, não haverá 

Ciclofaixa de Lazer neste domingo (30/12). Em 2019, a 212ª edição do 

evento ocorrerá normalmente no domingo seguinte, dia 6 de janeiro, das 

7h às 13h, com três rotas saindo dos bairros São Gerardo, Montese e 

Cocó em direção ao Passeio Público, no Centro. 


