Como usar nossas Forças?
Fortalezas
O carnaval de SLP é uma festa popular e de rua
com características próprias e originais
Os blocos, com sua musicalidade e com suas
características, são grande uma atração
O carnaval de SLP é uma oportunidade de
encontros e de lazer
Apesar do crescimento, ainda se mantém um
ambiente geral de tranquilidade e sensação de
segurança
Os bonecões são uma atração que encanta a
todos

O carnaval é uma das festas em que se valoriza
a cultura popular luziense (música / blocos /
fantasias / enfeites)
No carnaval, há muita criatividade a partir e
valorizando a tradição cultural
Importante para da auto-estima luziense

O carnaval contribui para a formação cultural de
crianças e jovens
O carnaval contribui para a formação musical de
crianças e jovens

Ações imediatas

Ações de médio prazo

Como eliminar nossas Fraquezas?
Fraquezas
banheiros públicos são insuficientes
localização dos banheiros públicos não é satisfatória
excesso de público
excesso de comércios provisórios
abertura de comércio irregulares
trânsito caótico
falta de local para estacionamento
estacionamentos não regularizado
falta de informação sobre sistema viário implantado no
carnaval
O contingente de segurança pública não é suficiente
O contingente de segurança privada não é suficiente
Faltam fiscais
Falta de recursos privados para patrocinar as despesas
do carnaval
O carnaval onera o orçamento da Prefeitura
Não há informação sobre a cultura local para os visitantes
Os blocos não tem recursos suficientes
A limpeza pública não tem recursos suficientes para o
volume de lixo gerado

Ações imediatas

Ações de médio prazo

Como evitar as Ameaças?
Ameaças
alta concentração de pessoas no mesmo local
falta de espaço físico na cidade para os foliões
Santa Casa não tem estrutura para o atendimento aos foliões alcoolizados /
drogados
número reduzido de ambulâncias em locais estratégicos
casas superlotadas
casas alugadas sem condições de atendimento aos inquilinos
ausência de regras para locações
número excessivo de transportes coletivos
Tem havido falta de água
Tem havido falta de energia elétrica
Tem havido massificação do carnaval em prejuízo da cultura local
Os visitantes têm perdido a identidade com os blocos (não conhecem as
marchinhas, não se fantasiam conforme os temas dos blocos)
População local começa a ser excluída da participação no carnaval
População local começa a ser excluída dos benefícios econômicos do
carnaval
A folia se prolonga noite adentro
Há muitos músicos não regularizados com a Ordem dos Músicos do Brasil
Tem havido crescentes excessos no consumo de drogas
Tem havido crescentes casos de comportamentos indecorosos
O folião investe e gasta pouco para participar do carnaval de SLP

Ações imediatas

Ações de médio prazo

Como aproveitar as Oportunidades?
Oportunidades
Carnaval gera renda para o município
Carnaval gera empregos no município
Benefícios econômicos do carnaval são importantes para todas as camadas
da população
O carnaval dá visibilidade ao município, divulgando a cultura e outros
atrativos da cidade
Festa com grande poder de marketing positivo e espontâneo
O carnaval tem forçado investimentos em infraestrutura para a cidade
O carnaval foi responsável por SLP ser estância turística
A localização do município é propícia para atrair visitantes
O cenário pasaigístico urbano é bonito e agradável
Há atrativos naturais importantes na região

Ações imediatas

Ações de médio prazo

