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Carnaval 2012 no Rio tem enredo de recordes
Balanço oficial mostra que 5,3 milhões se divertiram em blocos; reciclagem ajudou a encolher o lixo em 23%

NAVIOS ATRACADOS no Píer Mauá: do total de turistas recebidos pela cidade durante o carnaval, 86 mil desembarcaram de 37 transatlânticos

Fábio Vasconcellos
fabiovas@oglobo.com.br

● Se a história do carnaval
2012 fosse levada ao Sambó-
dromo, o enredo já estaria cer-
to: seria sobre os recordes. Es-
te ano, a festa no Rio bateu
uma série deles: foi o ano que
reuniu mais público nos blo-
cos de rua e também o que
atraiu mais turistas. O carna-
val 2012 teve uma redução de
23% na quantidade de lixo re-
colhido pela Comlurb e, infeli-
zmente, foi também o que con-
centrou mais mijões. Foram
1.044 detidos.

Segundo o balanço divulgado
ontem pela prefeitura, entre os
dias 13 e 26 deste mês, nada me-
nos que 5,3 milhões de pessoas
brincaram em 425 blocos na ci-
dade. O número representa um
aumento de 9,7% com relação a
2011. E havia sotaque de todos
os lados nas ruas e na Sapucaí.
O número de turistas em todo o
período chegou a 1,1 milhão,
um aumento de 29% em relação
ao que a cidade previa receber.
Dos visitantes, 32% eram es-
trangeiros. Além disso, entre os
turistas, 86 mil vieram em cru-
zeiros (37 transatlânticos).

Com tanta gente, os hotéis
lotaram. A taxa de ocupação
chegou a 95%, com destaque
para Centro (99%), Flamengo,
Catete e Botafogo (98%). A es-
timativa da Secretaria munici-
pal de Turismo é que o carna-
val tenha gerado uma receita
de US$ 850 milhões (R$ 1,4 bi-
lhão), um crescimento de
14,8% em relação a 2011.

Não serão aceitos novos
blocos na Zona Sul

Na opinião do secretário
municipal de Turismo, Anto-
nio Pedro Figueira de Mello, o
carnaval de 2012 pode ser con-
siderado um sucesso porque,
embora tenha havido aumen-
to no número de foliões, o es-
quema de trânsito, limpeza e
distribuição dos blocos fun-
cionou. Antonio Pedro afir-
mou que, para 2013, não serão
aceitos novos blocos na Zona
Sul. Por outro lado, é possível
que o Centro receba novos
grupos ou aqueles que cresce-
ram além das expectativas.

— A gente teve um carnaval
de absoluto sucesso. Recebe-
mos um grande número de tu-
ristas. Com esse sucesso, sur-
gem novos desafios. Ainda te-
mos problemas com o xixi na
rua e o lixo, mas é algo que já
está sendo pensado e será me-
lhorado — disse o secretário. —
Com relação ao número de blo-
cos, vamos conversar com al-
guns deles, como o AfroReggae,
que se apresenta na Zona Sul e

cresceu muito. Podemos encon-
trar um lugar alternativo.

Este ano, foram recolhidas
mil toneladas de lixo nas ruas
pela Comlurb. Em 2011, foram
1.300 toneladas. Segundo o se-
cretário de Ordem Pública, Alex
Costa, a diminuição pode ser
atribuída à reciclagem: vários
blocos tinham catadores, que

recolhiam latinhas após o des-
file. Mesmo com a redução, o
secretário municipal de Conser-
vação, Carlos Osório, acha ne-
cessário discutir com os patro-
cinadores — o maior deles é
uma marca de cerveja — for-
mas de reduzir o volume de em-
balagens plásticas deixadas pe-
los camelôs nas ruas:

— Pela primeira vez na nossa
série histórica, houve uma re-
dução na produção de lixo no
carnaval de rua. Para o ano que
vem, nosso objetivo é conti-
nuar tendo redução de lixo.
Além disso, queremos discutir
com os blocos para que eles se
comprometam com essa meta.

A Secretaria de Conserva-

ção fará, a partir desta sema-
na, vistorias pelos locais onde
os blocos passaram. O objeti-
vo é avaliar o estado de con-
servação de jardins, praças e
calçadas. Osório ressaltou,
porém, que nenhum monu-
mento da cidade sofreu qual-
quer dano durante a festa.

Pelos cálculos da prefeitura, a

massa de foliões se concentrou
no Centro, que recebeu 3,3 mi-
lhões (mais 17% que em 2011).
O maior aumento percentual
(70%) foi na Ilha do Governador,
que recebeu 22 mil pessoas,
contra 13 mil no ano passado.
Houve redução no número de
foliões em duas áreas: na Zona
Sul, a queda foi de 2% (passou
de 1,542 milhão de pessoas para
1,510 milhão); na Zona Oeste, re-
cuou de 126 mil contra 117 mil.

O Cordão da Bola Preta foi o
bloco que mais arrastou fo-
liões: 2,2 milhões. Depois vie-
ram Monobloco (500 mil),
AfroReggae (400 mil), Bloco da
Preta (250 mil) e Simpatia É
Quase Amor (150 mil).

Pesquisa: público aprovou
ampliação do Sambódromo

Pesquisa realizada pela Esco-
la Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), feita em par-
ceria com a Riotur, mostrou que
86% dos entrevistados afirma-
ram que o Sambódromo melho-
rou com a criação de novas ar-
quibancadas. Os 832 entrevista-
dos deram as piores notas para
os itens variedade de alimentos
(5,2) e preço deles (5,3). Nos
blocos, os itens com piores ava-
liações foram a quantidade de
banheiros químicos (5,5), a lim-
peza do trajeto do bloco (5,5) e
dos sanitários (4,0). ■

Cubango
‘enterra’
Lesga

● Um cortejo fúnebre
chamou a atenção de
quem passava pela Ave-
nida Rio Branco, no Cen-
tro, na manhã de ontem.
Vestidos de preto e car-
regando um caixão e co-
roa de flores, componen-
tes da escola de samba
Acadêmicos do Cubango
realizaram uma manifes-
tação pedindo que a pre-
feitura do Rio não aceite
o resultado dos desfiles
no Grupo de Acesso A no
carnaval de 2012. O pro-
testo, que reuniu cerca
de 70 pessoas, foi organi-
zado pelo presidente da
agremiação de Niterói,
Olivier Luciano, o Pelé,
que defende uma inter-
venção judicial na Liga
das Escolas de Samba do
Grupo de Acesso A e B
(Lesga). Pelé acusa a di-
reção da entidade de ma-
nipular resultados.

E a dança das cadeiras continua...
Cahê Rodrigues está fora da Grande Rio, que deve ter mais mudanças

● Nova baixa na tradicional dança das ca-
deiras pós-carnaval. Depois de quatro
anos na Acadêmicos do Grande Rio, o car-
navalesco Cahê Rodrigues usou sua pági-
na no Facebook para divulgar uma carta
aberta comunicando que não assinará o
próximo desfile da tricolor. Especula-se
que ele seja apenas o primeiro a deixar a
agremiação, 5a- colocada no carnaval de
2012. Devem sair também o intérprete e o
casal de mestre-sala e porta-bandeira.

— Saio com a frustração de não ter con-
seguido dar o titulo a vocês, mas de ca-
beça erguida e com o sentimento de dever
cumprido, porque entendo que carnaval é
feito de resultado e nem sempre as coisas
acontecem como foi planejado — disse
Cahê num trecho da carta.

A Grande Rio ainda não anunciou o no-
vo carnavalesco, uma das opções seria o
retorno de Roberto Szaniecki, que traba-
lhou na escola de 2005 a 2008. A direção da
agremiação teria cogitado também Renato
Lage, que, no entanto, renovou com o Sal-
gueiro na última sexta-feira.

Fala-se também numa proposta milio-
nária ao campeão Paulo Barros, da Unidos
da Tijuca. Ao que tudo indica, porém, vai
ser mais uma tentativa frustrada da Gran-
de Rio. Paulo Barros diz já estar pensando
num enredo para a escola da Tijuca, em-
bora ele ainda não confirme que tenha ba-
tido o martelo.

Outros muito assediados são os car-
navalescos Wagner Gonçalves, da Ino-
centes de Belford Roxo, e Fábio Ricar-

do, da São Clemente. Este último já teria
recebido propostas de Mangueira e Im-
peratriz. A verde e branca de Ramos, in-
clusive, anunciou a saída de Max Lopes
e não indicou ainda outro nome para o
posto. Rosa Magalhães, afirma o presi-
dente da Vila Isabel, Wilson Alves, está
99% certa na escola de Noel. Na Beija-
Flor, depois de muitas especulações,
Laíla continua. A escola já tem enredo
para o ano que vem: a origem do cavalo
mangalarga marchador.

Outros enredos também já estão de-
finidos: o da Mocidade será sobre o Ro-
ck in Rio. A União da Ilha deve home-
nagear o arquiteto Oscar Niemeyer. Na
Mangueira, fala-se em Jamelão, e, na
Portela, a Lapa.

Prefeitura aperta
fiscalização de
concessionárias

Ruben Berta
rberta@oglobo.com.br

● A Secretaria municipal de
Conservação publica no Diário
Oficial de hoje uma resolução
para apertar a fiscalização de
obras de concessionárias em
vias públicas: está sendo criada
uma assessoria especial especí-
fica para o controle e acompa-
nhamento desses trabalhos. O
texto prevê ainda o acionamen-
to do Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia (Crea-
RJ) no caso de detecção de pro-
blemas graves, para que os en-
genheiros responsáveis pos-
sam ser questionados.

— A atuação das concessio-
nárias nas vias do Rio tem dei-
xado a desejar. O objetivo da
prefeitura é aumentar seu poder
de fiscalização para proteger o
patrimônio e diminuir os trans-
tornos — afirmou o secretário
de Conservação, Carlos Osorio.

A assessoria fará fotos das
obras para o acompanhamento
da evolução dos trabalhos. Os
principais pontos a serem ob-
servados são a sinalização, o
cronograma de execução e a re-
composição da via. Em caso de
problemas, as empresas serão
imediatamente notificadas e po-
dem ser até multadas. ■

Passageiros levam 40
minutos em fila de barcas

Fabiano Rocha

A FILA para embarcar: problema ocorreu porque três roletas quebraram

● Usuários das barcas tive-
ram ontem de manhã que en-
frentar longas filas, em Nite-
rói, para embarcar em dire-
ção ao Rio. Segundo eles, a
aglomeração era tão grande
que os passageiros levavam
cerca de 40 minutos até al-
cançar a roleta. Pelas redes
sociais, vários protestaram.
Danielle Chevrand disse que
a fila na calçada era de mais
de 500 metros.

— Quem mora em Niterói e
depende do transporte pú-
blico não tem hora para che-
gar ao trabalho hoje (ontem)
— reclamou Danielle.

Segundo os usuários, o

atraso nas embarcações era
de cerca de 30 minutos. A
Barcas S/A, concessionária
responsável pela operação,
informou, no entanto, que as
filas que se formaram na en-
trada da estação em Niterói,
por volta das 8h, duraram
cerca de 20 minutos e que os
horários das partidas foram
cumpridos conforme a pro-
gramação.

Segundo a concessionária, o
problema foi causado porque
três das quinze roletas de
acesso quebraram e tiveram
de ser reparadas pela equipe
de manutenção durante o ho-
rário de operação. ■

Paulo Nicolella/20-2-2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




