Desfiles de pré-carnaval têm datas e trajeto definidos
A Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo,
comunica que, em virtude dos desfiles de blocos de carnaval e com a finalidade de preservar a segurança
e comodidade dos foliões e transeuntes, algumas ruas serão interditadas nos dias 03 e 04 de fevereiro, no
Centro e no bairro Bom Pastor. Desfilarão dois blocos no sábado (03), sendo eles: Bloco do Cléo e Bloco Haja Amor e no
domingo (04) o Bloco Levada Louca.
Através do Decreto nº 12.783, publicado em 17 Janeiro no Diário Oficial das Cidades de Minas Gerais, nas ruas
interditadas haverá a proibição de circulação de veículos, entre às 10 e 22 horas, salvo veículos previamente
autorizados, dentre esses, dos moradores das vias.
Os estabelecimentos comerciais funcionarão normalmente e é importante o planejamento do uso de tais vias e suas
restrições, para o bom andamento das atividades, valorizando a iniciativa no aquecimento do mercado, no
entretenimento local e no resgaste de uma das festas mais populares de nosso país.
Confira abaixo a lista completa das ruas que serão interditadas, os respectivos horários, os blocos e os
horários dos desfiles:
No sábado 03, acontece o desfile do BLOCO DO CLÉO e do BLOCO HAJA AMOR, serão interditadas as
seguintes ruas das 10h às 22h:

I – Praça do Mercado;
II – ruas Itapecerica, Coronel João Notini, Paraíba entre a Rua Oswaldo Machado Gontijo e Av. Vinte e Um de Abril;
III – Rio de Janeiro entre as avenidas Antônio Olímpio de Morais e Vinte e Um de Abril
IV – São Paulo entre as avenidas Primeiro de Junho e Vinte e Um de Abril;
V – Rua do Rosário, Rua Santo Antônio e Rua Totonho Machado;
VI – Rua Oswaldo Machado Gontijo entre a Av. Antônio Olímpio de Morais e Rua Itapecerica;
VII – Av. Antônio Olímpio de Morais entre Rua São Paulo e Praça do Mercado;
VIII – Av. Vinte e Um de Abril entre as ruas São Paulo e Itapecerica.
Somente os veículos em trânsito local com destino às garagens de imóveis poderão circular nos trechos citados acima.
No domingo dia 04, acontece o desfile do BLOCO LEVADA LOUCA, serão interditados os seguintes trechos
das 10h da manhã as 22h da noite:

I – Rua Pitangui entre a Av. JK e Rua Maria Eufrásia;
II – Rua Inácio Gomes entre a Rua Pitangui e Rua Maria Eufrásia;
III – Rua Geraldinho Ferreira da Silva entre a Rua Geraldo Lara e Rua Maria Eufrásia;
IV – Rua Geraldo Lara entre Rua Pitangui e Inácio Gomes;
V – Rua Centralina entre Rua João Esteves e João Vilela da Fonseca.

