Secretaria da Segurança Pública -

Governo do Estado anuncia investimentos no Carnaval
2020
Postado em: 13/02/2020 20:40

Ampliação do sistema de Reconhecimento Facial da SSP foi um dos destaques do evento.

Ivete Sangalo, Anitta, Léo Santana, Bell Marques, Saulo, Daniela Mercury, BaianaSystem,
Parangolé e Psirico. Esses são alguns dos nomes que fazem parte da grade com mais de 200
atrações que o Governo do Estado preparou para o Carnaval 2020. A programação foi apresentada
à imprensa e convidados na tarde desta quinta-feira (13), no palco principal do Teatro Castro Alves
(TCA), em Salvador.
Na capital, as atrações vão se apresentar em trios e palcos, de 20 a 25 de fevereiro, nos circuitos
Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande – Avenida Sete) e Batatinha (Centro Histórico). No
interior, o governo está apoiando o Carnaval em 32 cidades de diferentes regiões.
Além das atrações musicais, o Governo do Estado é responsável por outras ações que garantem
a infraestrutura da festa. “Estamos investindo em torno de R$ 73 milhões no Carnaval, garantindo
segurança pública, saúde e, evidentemente, garantindo a alegria com o patrocínio dos blocos e dos
artistas em trios independentes”, afirmou o governador Rui Costa, que defende a inclusão social e o
acesso democrático dos foliões.
A apresentação das ações de Carnaval incluiu um pocket show de Armandinho Dodô e Osmar,
com participação da cantora Daniela Mercury. Na ocasião, alguns artistas e entidades foram
homenageados pelos serviços prestados ao Carnaval, dentre eles os Irmãos Macêdo, Bloco
Alvorada, o cantor Nelson Rufino, Bloco Olodum e Bloco Cheiro de Amor.
Este ano, os 70 anos do trio elétrico foi o tema escolhido para a folia estadual. “O Carnaval da
Cultura está cada vez mais qualificado e diversificado”, declarou a secretária de Cultura do Estado,
Arany Santana, sobre a grade de atrações que garante o espaço de grandes e pequenos artistas,
assim como dos blocos e entidades de matrizes africanas por meio do Carnaval Ouro Negro.
Segurança
Somente na segurança da festa, o Governo do Estado vai investir R$ 45,5 milhões, através da
Secretaria da Segurança Pública (SSP), com destaque para o uso da tecnologia. Serão 300
câmeras monitorando os três circuitos oficiais, acompanhadas 24 horas por equipes no Centro de
Operações e Inteligência (COI). Dez drones do Grupamento Aéreo (Graer) também enviarão
imagens em tempo real para o COI. O esquema de policiamento vai contar com 27 mil policiais.
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O sistema de Reconhecimento Facial também será ampliado no Carnaval de Salvador. As
câmeras estarão espalhadas em pontos estratégicos dos circuitos. "Nosso objetivo é garantir a paz
para baianos e turistas. As equipes estarão nas ruas 24h, com o suporte da tecnologia", enfatizou o
secretário Maurício Barbosa.
Saúde
A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) investirá cerca de R$ 2 milhões em ações relacionadas
ao Carnaval de 2020. Haverá o reforço nos plantões em hospitais da capital e do interior, a
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instalação de três unidades de saúde nos circuitos de Salvador e Porto Seguro para a realização de
testes rápidos que detectam HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como a distribuição de preservativos,
além de campanhas educativas que visam à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e
à doação de sangue.
Durante a apresentação das ações, nesta quinta (13), o titular da Sesab, Fábio Vilas-Boas,
lembrou que "o coronavírus não está circulando no Brasil. Já o vírus da gripe H1N1, H3N2 e
Influenza B sim. Por isso, é importante que as pessoas que estejam gripadas evitem ir para o
circuito do Carnaval”.
Outras ações
Além das atrações e das ações de saúde e segurança, as secretarias estaduais estarão presentes
na folia com campanhas de combate ao racismo, homofobia, trabalho infantil, exploração sexual e
enfrentamento às várias formas de violência contra as mulheres. Uma das novidades deste ano é
a Casa Respeita as Mina Verão, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), localizado no
antigo prédio do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), na Rua das Laranjeiras, 31, no Terreiro
de Jesus. O espaço abrirá no dia 19, às 17h, e vai funcionar até o fim de as comemorações do
Março Mulher. Serão realizadas no local conferências e debates, pocket shows e performances,
oficinas para o público feminino, lançamento de livros, gravação de programas, entre outras
atrações.
Para os turistas, a Secretaria de Turismo (Setur) promoverá receptivo nos terminais de
desembarque. Guias e monitores de atendimento também estarão nos principais pontos da festa em
todo o estado.
Já a ação 'EcoFolia Solidára - O Trabalho Decente Preserva o Meio Ambiente' investirá R$ 650 mil
para apoiar 900 trabalhadores, que serão atendidos em cinco pontos estratégicos no Politeama,
Pelourinho, Ladeira da Montanha, Barra e Ondina, e mais um no bairro do Nordeste de Amaralina.
Além da estrutura física dos pontos de apoio, serão distribuídos fardamento e equipamentos de
proteção individual - botas, luvas e protetores auriculares, além de refeições e água para os
catadores.
Por sua vez, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a Prodeb,
vai disponibilizar, através de dois pontos no Circuito do Pelourinho no Carnaval, o acesso à internet
Wi-Fi com uma conexão de dados de 500 Mbps, com capacidade para 500 conexões simultâneas.
O serviço estará disponível de sexta (21) a terça-feira (25).
Transmissão
A TVE vai fazer a transmissão ao vivo da festa. Com mais de 70 horas de exibição ao vivo, a partir
da quinta-feira (20) até terça. A novidade este ano é a transmissão, na íntegra, de todos os shows
do Pelourinho no YouTube da TVE. O internauta que quiser acompanhar, sem interrupção, a
programação do palco principal, deverá acessar YouTube.com/tvebahia.
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