Mesmo sem movimento, fiscalização de Ouro
Preto multa 20 estabelecimentos

Por Luan Carlos
O Carnaval não aconteceu oficialmente no município de Ouro Preto, tanto por conta do
cancelamento feito pelas entidades que o organizam, quanto pelo reforço do policiamento e da
fiscalização do poder executivo para que os cidadãos não o realizassem por conta própria.
A cidade permaneceu com pouco movimento por conta da pandemia do novo coronavírus, já que
tanto o Ministério Público de Minas Gerais, quanto o Governo do Estado de Minas Gerais via
programa Minas Consciente, publicaram recomendações de paralisações de eventos e shows ao vivo
que causassem aglomerações durante o período que seria de carnaval.
O Sargento Celino, do 52 segundo batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, ressalta que o
movimento no município de Ouro Preto foi tranquilo e que pessoas que fizeram aglomerações foram
a minoria da população de Ouro Preto
Contudo, ainda assim, com o apoio da Polícia Militar, o Departamento de Fiscalização da Secretaria
Municipal de Defesa Social atuou em vários locais da cidade. De acordo com José Geraldo de
Oliveira, Diretor Operacional do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa
Social, foram multadas seis repúblicas, 13 Bares e um clube recreativo. De acordo com relatório
final, foram feitas mais de 380 vistorias.
Por conta disso, o carnaval não teve um final feliz para todos. Músicos e bares da região, sem saber
das recomendações, colocaram som ao vivo para os clientes até o momento que foram interrompidos
pela fiscalização da prefeitura. Porém, é válido salientar que após o período referente ao carnaval,
eventos como shows ao vivo serão permitidos, desde que os locais limitem a lotação do espaço,
seguindo os protocolos do programa Minas Consciente.
Já no mundo virtual, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto movimentou o carnaval da cidade com o
carnaval online “Beleza Pura” 2021.
O evento, que teve início no dia 10 de fevereiro, contou com exposição “Nosso Carnaval, Nossa
história”, com elementos que expõem o passado da festividade na cidade. Também houve o concurso
musa do carnaval Beleza Pura, um concurso de samba enredo com as escolas de samba, que
acontecerem em lives transmitidas diretamente do teatro municipal e um roteiro gastronômico,
todos publicados nas redes sociais da prefeitura.
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