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IDEIA:
MAPA DOS BANHEIROS

COMO FUNCIONA?

Implantar e estimular o uso do banheiro químico público, através 
da fixação de mapas nos postes com a localização dos banheiros 
mais próximos. 

Os mapas ilustrados apontam os banheiros na quadra em que 
estão fixados. Porém, eles não serão os únicos itens fixados aos 
postes - junto deles haverão os “lambe-lambes” Xixi Não! dos 
artistas da Vila.

DERIVADO DA(S) IDEIA(S): 7, 11

O QUE ESTÁ SOLUÇÃO ENVOLVE?

 Mudança na infraestrutura;

 Contratação ou remanejo de profissionais;

 Treinamento ou sensibilização;

 Compra de equipamentos e/ou materiais novos;

 Uso de tecnologias;

 Desenvolvimento de materiais de comunicação;

 Outros: 

O QUE FAZER A SEGUIR?

- Definir a localização dos banheiros;

- Criar os mapas;

- Escolher os postes para receberem os mapas.



IDEIA:
XIXI NÃO!

COMO FUNCIONA?

Poste Anti-Xixi! Colocar nos postes elementos que desincentivem 
o xixi ali. Para isso, artistas gráficos do Bairro poderão adotar um 
ou mais postes e nestes postes adotados poderão afixar poster 
“lambe-lambe” com mensagens que sugerem de maneira lúdica 
aos foliões não fazerem xixi ali.

No mesmo poste poderão conter um dos Mapa dos Banheiros. 

DERIVADO DA(S) IDEIA(S): 7, 11

O QUE ESTÁ SOLUÇÃO ENVOLVE?

 Mudança na infraestrutura;

 Contratação ou remanejo de profissionais;

 Treinamento ou sensibilização;

 Compra de equipamentos e/ou materiais novos;

 Uso de tecnologias;

 Desenvolvimento de materiais de comunicação;

 Outros: Mobilização da comunidade; 

O QUE FAZER A SEGUIR?

- Definir os postes disponiveis para receber os cartazes;

- Criar as especificações do conteúdo da campanha;

- Realizar um chamamento público com os artistas do bairro;

- Mediar a escolha dos postes e fixação dos cartazes.



IDEIA:
BANHEIRO AMIGO

COMO FUNCIONA?

Estimular o uso do banheiro químico público, através de 
mensagens de incentivo dentro dos próprios banheiros. 

DERIVADO DA(S) IDEIA(S): 7, 11

O QUE ESTÁ SOLUÇÃO ENVOLVE?

 Mudança na infraestrutura;

 Contratação ou remanejo de profissionais;

 Treinamento ou sensibilização;

 Compra de equipamentos e/ou materiais novos;

 Uso de tecnologias;

 Desenvolvimento de materiais de comunicação;

 Outros: 

O QUE FAZER A SEGUIR?

- Criar as especificações do conteúdo da campanha;

- Desenvolver os cartazes;

- Afixar os cartazes nos banheiros selecionados;



IDEIA:
OS BACANAS DA VILA

COMO FUNCIONA?

Desenvolver com uma campanha para disseminar práticas 
de boa convivência e de respeito à legislação para os bares 
e organizadores de eventos na Vila. Essa campanha deve ser 
construída em parceria com os atores interessados, como os 
moradores e comerciantes, e também aproveitar os aprendizados 
de eventos passados.

A campanha poderia ser representada através de guardanapos, 
jogo americano e adesivos personalizados.

O Conselho Participativo realiza reuniões com os bares e 
organizadores sobre a Campanha, nessas reuniões pode haver a 
seleção dos parceiros iniciais.

Com as regras e boas práticas definidas, criar uma premiação 
para o bar / organizador que mais promover o bairro e 
respeitar os moradores e frequentadores. Eles poderiam 
concorrer em diversas categorias, cada prêmio teria sua própria 
representação visual - como uma insígnia - e a votação seria feita 
pelosmoradores.

DERIVADO DA(S) IDEIA(S): 2, 6



IDEIA:
#QUEMVILACUIDA

COMO FUNCIONA?

Criar uma hastag nas redes sociais (#quemvilacuida ou similar) 
em que moradores e frequentadores poderão denunciar 
problemas que encontram nas ruas da Vila (estacionamento 
irregular, xixi nos postes, ambulantes, etc.) e assim ajudar a Sub-
Prefeitura a intensificar fiscalização seja para coibir presença dos 
ambulantes, fiscalizar a lei seca ou outras irregularidades.

Mesmo que não possa dar vazão a todas essas demandas, essas 
informações formaram um banco de dados de desafios a serem 
observados no Carnaval 2017.

DERIVADO DA(S) IDEIA(S): 2, 6

O QUE ESTÁ SOLUÇÃO ENVOLVE?

 Mudança na infraestrutura;

 Contratação ou remanejo de profissionais;

 Treinamento ou sensibilização;

 Compra de equipamentos e/ou materiais novos;

 Uso de tecnologias;

 Desenvolvimento de materiais de comunicação;

 Outros: 

O QUE FAZER A SEGUIR?

- Criar a hashtag;

- Preparar uma equipe para monitar as redes sociais;



IDEIA:
CATADOR DA FOLIA

COMO FUNCIONA?

Cadastrar catadores de lixo reciclável para que façam coletas ao 
longo das festas, para que assim não se acumule lixo durante o dia.

Os catadores cadastrados deverão estar identificados de alguma 
forma, com um uniforme ou crachá. 

DERIVADO DA(S) IDEIA(S): 

O QUE ESTÁ SOLUÇÃO ENVOLVE?

 Mudança na infraestrutura;

 Contratação ou remanejo de profissionais;

 Treinamento ou sensibilização;

 Compra de equipamentos e/ou materiais novos;

 Uso de tecnologias;

 Desenvolvimento de materiais de comunicação;

 Outros: 

O QUE FAZER A SEGUIR?

- Definir as regras e rotas possíveis;

- Contatar cooperativas da região;

- Cadastrar os catadores interessados;

- Preparar a identificação do time de catadores;



IDEIA:
BLOCO AMIGO

COMO FUNCIONA?

Trabalhar em conjunto com os blocos que desfilarão na vila para 
que eles sejam os porta-vozes das boas práticas durante a folia. 

Para estreitar a relação deles com o bairro, eles poderiam se 
apresentar aos moradores do bairro dias antes das festas. A ideia 
é que cada bloco passe pela sua rota e se apresente para alguns 
dos moradores.

DERIVADO DA(S) IDEIA(S): 18

O QUE ESTÁ SOLUÇÃO ENVOLVE?

 Mudança na infraestrutura;

 Contratação ou remanejo de profissionais;

 Treinamento ou sensibilização;

 Compra de equipamentos e/ou materiais novos;

 Uso de tecnologias;

 Desenvolvimento de materiais de comunicação;

 Outros: 

O QUE FAZER A SEGUIR?

- Nas reuniões com os blocos, apresentar essa nova parceria com 
a comunidade local;

- Mediar a comunicação dos blocos com os moradores;



IDEIA:
BLOCO DOS VARREDORES

COMO FUNCIONA?

Um grupo de varredores acompanha os blocos e já faz 
a limpeza assim que o bloco passar. Eles acompanham 
dançando e limpando o caminho, utilizando o equipamento 
mínimo necessário.

DERIVADO DA(S) IDEIA(S):

O QUE ESTÁ SOLUÇÃO ENVOLVE?

 Mudança na infraestrutura;

 Contratação ou remanejo de profissionais;

 Treinamento ou sensibilização;

 Compra de equipamentos e/ou materiais novos;

 Uso de tecnologias;

 Desenvolvimento de materiais de comunicação;

 Outros: 

O QUE FAZER A SEGUIR?

- Compartilhar com a companhia responsável pela limpeza a 
ideia;

- Desenhar um plano viável de aplicação;

- Formar as equipes que acompanharão cada bloco.


