
RELATÓRIO SUSCINTO DOS DESFILES DOS BLOCOS DE CARNAVAL NA ZONA SUL 2019 

Assunto: Alterações propostas para os Desfiles de Blocos de Rua - Carnaval 2020 

 

Objetivando o ordenamento urbano, o bem estar dos moradores, evitar transtornos como 

os que ocorreram durante os desfiles deste ano, assim como, colaborar de forma mais 

efetiva com as ações definidas no Planejamento Operacional desenvolvidas pelos diversos 

órgãos da Prefeitura do Rio visando os desfiles de Blocos de Rua do Carnaval 2020. Venho 

por meio desta solicitar à Riotur alterações referentes aos desfiles dos seguintes blocos 

carnavalescos no próximo ano:  

- Bloco Desliga da Justiça, parado dia (16/02). Solicito mudança da Praça Santos Dumont, 

Gávea, para a Rua Jardim Botânico. 

- GB Bloco, que desfilou em Laranjeiras, dia (16/02), solicito antecipação do horário do 

desfile para 10h às 14h. 

- Bloco Calma, Calma Sua Piranha!, que desfilou dia (17/02), na Rua Visconde de Caravelas, 

em Botafogo. Indeferir o desfile devido ao excesso de público, rua estreita sem área de 

escape e brigas. 

- Bloco Ih, É Carnaval!, que desfilou na Urca, dia (23/02). Bloco parou o tráfego no bairro 

com excesso de público impedindo a locomoção dos moradores.  

- Bloco Só o Cume Interessa, que desfilou na Urca, dia (23/03). Indeferir já que o bairro não 

comporta o desfile. 

- Bloco Pega Rex, que desfilou em Ipanema dia (23/02). Antecipar horário do desfile para 

10h às 14h. 

- Bloco Rio Pandeiro, que desfilou em Laranjeiras dia (23/02). Antecipar horário do desfile 

para 10h às 14h. 

- Bloco Pinta Mas Não Borra, que desfilou em Botafogo dia (23/02). Retirar o desfile da Rua 

Voluntários da Pátria, que é uma das principais vias do bairro. 

- Bloco Se Não Quiser Me Dar Me Empresta, que desfilou em Ipanema dia (24/02). Antecipar 

horário do desfile para 10h às 14h. 

- Bloco Empolga às 9, parado em Ipanema dia (24/02). Antecipar horário do desfile para 10h 

às 14h. 

- Bloco Tá Pirando, Pirado, Pirou!, que desfilou na Urca, dia (24/02). Causou caos nos bairros 

da Urca e em Copacabana. Parou o tráfego no Túnel Novo.  

- Banda de Ipanema, que desfilou dias (16/02 e 02/03) no horário de 15h às 21h. Solicito 

antecipação dos desfiles do bloco para 10h às 14h. 



- Três blocos (Rebarbas, Dois Pra Lá e Dois Pra Cá e Barbas) desfilaram em Botafogo no 

mesmo dia (02/03) em áreas próximas causando uma superlotação de pessoas no bairro. 

- O desfile do Bloco Amigos da Onça dia (02/03) é totalmente inviável no Parque do 

Flamengo ou qualquer local da Zona Sul. Causou risco de acidentes com foliões na via e 

degradação do parque que é tombado. 

- O Bloco Simpatia Quase Amo, que desfilou em Ipanema dias (24/02 e 03/03). Antecipar o 

horário dos desfiles para 10h às 14h.  

- O Bloco Bangalafumenga, que desfilou no Aterro do Flamengo altura do Monumento dos 

Pracinhas, dia (03/03). Transformou-se em um megabloco e seria ideal sua transferência 

para o Centro. 

- O Bloco Tocoxona, que desfilou dia (03/03). Causou degradação no Parque do Flamengo, 

que é área ambiental. O local não comporta o desfile deste bloco. 

- O Bloco Cachorro Cansado, desfilou dia (03/03). Antecipação dos horários do desfile para 

16h às 20h. 

- O Bloco Areia, que desfilou dia (03/03) na orla do Leblon. Transformou-se em um 

megabloco e deve ser retirado da Zona Sul. O bairro do Leblon não comporta o número de 

foliões. 

- O Bloco Balança Meu Catete, que desfilou dia (04/03). Deve ter o horário do seu desfile 

alterado devido ao impacto causado por conta dos desfiles de outros blocos no mesmo dia 

no bairro. Ideal seria transferir seu desfile para o Pré-Carnaval. 

- O Bloco Corre Atrás, que desfilou dia (04/03), no Leblon. Causou superlotação no bairro, 

que não comporta mais o desfile deste bloco. 

- O Bloco Empurra Que Pega, que desfilou dia (05/03), no Leblon. Transformou-se em 

megabloco. Causou superlotação e deve ser retirado do bairro.  

- O Bloco Bicho Solto Com Desculpa Para Beber e Bloco É Tudo Ou Nada desfilaram no 

mesmo dia e causaram caos no bairro do Humaitá. 

- O Bloco Filhos da P!, que desfilou dia (06/03), na orla do Leblon. Transformou-se em 

megabloco e o bairro não comporta o desfile. Retirar o desfile da quarta-feira de cinzas. 

 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2019. 

 

MARCELO MAYWALD 

Superintendente da Zona Sul 


