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Governo contrata 200 atrações para capital e apoia festas no interior
Carnaval
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Neste ano, a Revolta dos Búzios, movimento que completa 220 anos, será o tema da decoração das
ruas do Centro Histórico de Salvador.

Baiana System, Bell Marques, Harmonia do Samba, Léo Santana, Baby do Brasil, Luís Caldas,
Pitty, Aviões, Carla Perez e Anitta são alguns dos nomes que farão a festa do folião nos trios sem
cordas patrocinados pelo Governo do Estado durante o Carnaval de Salvador 2018, que acontece
de 8 a 13 de fevereiro.
Na apresentação das atrações e dos serviços da festa, na tarde desta terça-feira (30), o governador
Rui Costa comentou que "o Governo do Estado investe R$ 70 milhões no Carnaval de Salvador e
em mais de 20 cidades. Reafirmamos o investimento não apenas no Carnaval tradicional, no
Carnaval dos blocos afro, mas também no Carnaval pipoca, com grandes atrações. Além disso,
fazemos um grande investimento na segurança pública, com 25 mil homens e mulheres na rua".
Para a festa na capital, foram contratadas 204 atrações que animarão os circuitos Dodô (Barra),
Osmar (Avenida) e Batatinha (Pelourinho), além dos bairros de Amaralina, Cajazeiras, Castelo
Branco e Piatã. Outras 22 cidades do interior do estado também receberão ações. Encontros
musicais e bailes infantis completam a grade. A programação completa estará disponível no site
www.carnaval.bahia.com.br a partir desta quarta-feira (31).
Alcobaça, Belmonte, Cairu, Camamu, Canavieiras, Caravelas, Correntina, Itabuna, Itacaré,
Juazeiro, Lapão, Maragogipe, Mucuri, Muritiba, Palmeiras, Porto Seguro, Prado, Rio de Contas,
Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe e São Sebastião do Passé e Vera Cruz foram
contempladas. A expectativa é de que a Bahia receba 2,1 milhões de turistas que circularão R$2,3
bilhões. Salvador deve ficar com 650 mil visitantes, que movimentarão R$715 milhões. Os visitantes
contarão com receptivo especial na capital, em Porto Seguro, Ilhéus e na Praia do Forte, em Mata
de São João.
Para garantir a segurança de baianos e visitantes, 25 mil policiais e bombeiros militares trabalharão
durante os dias de festa. Mais de R$ 44 milhões foram investidos em pessoal, tecnologia e
equipamentos. A novidade para 2018 são as body worn, câmeras acopladas às fardas dos policiais
para facilitar a monitoração de ocorrências. Este ano, 42 Portais de Abordagens farão o controle de
acesso aos circuitos.
Também serão realizadas abordagens para garantir a segurança no trânsito. Na folia 2018, o
Detran-BA, ampliará o número de blitzes de alcolemia nas ruas e avenidas que dão acesso aos
circuitos e realizará ações de conscientização junto aos foliões na pipoca, blocos e camarotes.
Durante a festa, serão aplicados ainda R$1,4 milhões para reforçar os plantões em hospitais da
capital e do interior do estado. Também serão realizados testes rápidos de HIV/Aids, sífilis e
hepatites virais, além da distribuição de preservativos.
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Outras ações
Em 2018, O Carnaval Ouro Negro completa 10 edições e homenageia os 220 anos da Revolta dos
Búzios. Conhecida também como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, o movimento foi um
dos mais importantes na conquista da independência do Brasil e na luta contra a escravidão. O tema
decorará as ruas do Centro Histórico de Salvador. A programação contará com 92 entidades
carnavalescas de matrizes africanas desfilando nos três circuitos oficiais.
Além das ações de estrutura, entretenimento, saúde e segurança, o Governo do Estado promoverá,
através da secretarias, atividades de combate à violência contra a mulher, ao preconceito, à
exploração infantil e de apoio à coleta seletiva. A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte (Setre) distribuirá kits de proteção individual e montará centrais de coleta, além de
conscientizar o folião sobre a importância do trabalho dos catadores.

Confira a programação da capital:

Programação dos largos e praças do Pelourinho:

Confira também a programação promovida nas ruas do Pelourinho
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