




TURISMO E CULTURA COMO 

FORTALECIMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL





 CICLO CARNAVALESCO

• Investimento de R$ 21 milhões

• 55 cidades ( 26 apoiadas pela Secult e Fundarpe)

• Valorização da Cultura Popular (35% das 

contratações)

• 300 atrações contratadas



 CICLO CARNAVALESCO

“Investimos na proteção do que é mais 

tradicional na cultura do estado, para que 

os turistas possam usufruir cada vez mais 

daquilo que é identitário no nosso 

território”

Gilberto Freyre Neto



 CICLO CARNAVALESCO

 29º Encontro Estadual de Maracatus de Baque 

Solto de Pernambuco

• Realização da Associação dos Maracatus de Baque 

Solto de Pernambuco apoiada pela Secult e 

Fundarpe

• 99 maracatus de baque solto de 24 cidades do 

estado, além de um grupo da Paraíba





 CICLO CARNAVALESCO

 19º Encontro Estadual de Afoxés de 

Pernambuco

• Realização da União dos Afoxés de Pernambuco 

(UAPE) apoiada pela Secult e Fundarpe

• 15 afoxés da Região Metropolitana do Recife





 CICLO CARNAVALESCO

 15º Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca

• Realização do Centro Cultural Casa da Rabeca do 

Brasil

• 17 maracatus de baque solto, além de 

caboclinhos, bois e cavalos marinhos de 12 

municípios pernambucanos





 CICLO CARNAVALESCO

• Destaques: Recife, Olinda, Belém de São 

Francisco, Bezerros, Bonito, Gravatá, Jaboatão

dos Guararapes, Surubim e Triunfo.

• Injeção de R$ 1,982 bilhão na economia de 

Pernambuco (aumento de 23,7% em relação a 

2018)

• 1.870.971 visitantes (crescimento de 9,5% em

relação a 2018)



 CICLO CARNAVALESCO

• Geração de vagas temporárias

• Movimentação do trade turístico (hotelaria, 

restaurantes, taxis e aplicativos)

• Movimentação dos artistas e agremiações





 CICLO JUNINO

• Geração de vagas temporárias

• Movimentação do trade turístico (hotelaria, 

restaurantes, taxis e aplicativos)

• Movimentação dos artistas e agremiações

• Movimentação dos gêneros alimentícios e 

agricultura



 CICLO JUNINO

• Investimento de R$ 8 milhões

• 99 cidades (44 apoiadas pela Secult e Fundarpe)

• Destaques: Caruaru, Arcoverde, Limoeiro, 

Carpina, Fernando de Noronha, Pesqueira, São 

Bento do Una, Sertânia, Timbaúba, Vitória de 

Santo Antão e Xexeu

• 600 atrações contratadas



 CICLO JUNINO

• O fluxo global de visitantes - turistas e 

excursionistas - foi de 880.319 pessoas (salto de 

30,45% em relação a 2018) 

• A taxa de ocupação hoteleira de 83,39% 

(crescimento de 14,4% em relação a 2018)

• A receita gerada de quase R$ 434 milhões

(avanço de 25,13% em relação a 2018)



 CICLO JUNINO

 Pipoco no São João da Mata Norte – Ano IX 

• Encontro tradicional de cultura popular 

• Reúne grupos de coco, ciranda, forró e 

bacamarte

• Lagoa do Itaenga, Nazaré da Mata, Aliança e 

Goiana





 CICLO JUNINO

 19º Encontro Pernambucano de Coco 

• Coco das Mulheres, Ciranda Praieira 

Pernambucana, Coco de Roda do Cabo de Santo 

Agostinho, Coco do Mestre Zezinho, Coco de 

Pontezinha e Mestres do Coco Pernambucano

• Cabo de Santo Agostinho





 PLANO ESTADUAL DE CULTURA

EIXO 4. ECONOMIA DA CULTURA 

Objetivo Estratégico 4.4. Promoção do turismo

cultural. 

• Ação estratégica.90 Fortalecer rotas turístico-

culturais em todas as Regiões de 

Desenvolvimento (RDs) do Estado, integradas

com as organizações e equipamentos culturais, 

comunidades e povos tradicionais, Pontos de 

Cultura, Patrimônios Vivos e Sítios Arqueológicos



 PLANO ESTADUAL DE CULTURA

• Ação estratégica.91 Criar rede de agentes

culturais voltada para o turismo cultural em

todas as RDs

• Ação estratégica.92 Capacitar os diferentes

agentes do turismo cultural de base comunitária

e tradicional, em todas as RDs



 PLANO ESTADUAL DE CULTURA

• Ação estratégica.93 Realizar campanhas

publicitárias de promoção da nossa diversidade

e identidade culturais, com garantia de 

acessibilidade comunicacional, figuração dos 

agentes locais e das manifestações culturais das 

diferentes regiões de Pernambuco

• Ação estratégica.94 Fomentar o 

desenvolvimento do turismo cultural de base 

comunitária, de forma regionalizada




