Segurança reforçada para o carnaval de
Mariana

O Carnaval mais esperado da nossa região se aproxima e junto à expectativa dos foliões, a Guarda
Municipal de Mariana também se prepara para garantir a segurança deste evento que agitará as
ruas da Primaz de Minas nestes cinco dias de festa. Ao todo serão 120 guardas que atuarão em toda
a cidade, divididos por turnos de serviços e contará com toda sua frota de viaturas para
patrulhamento nas áreas de atrações e bairros, além do sistema monitoramento por vídeo 24h por
dia.
De acordo com o Comandante João Maurício Corrêa da Guarda Civil Municipal, a corporação atua
em todos os eventos públicos que acontecem na cidade, liderando a segurança ou em apoio a outros
órgãos, e no carnaval não será diferente. “Temos convicção que a união de esforços entre todos os
agentes da Guarda Municipal, bem como com os de outros órgãos de segurança será fundamental
para que tudo transcorra na maior tranquilidade possível onde serão realizadas as festividades do
carnaval 2018”, detalhou o Comandante.
Com seu efetivo reforçado durante os dias de Carnaval, a união da Guarda Municipal junto a outros
órgãos desenvolverá ações de prevenção e repreensão para proporcionar mais segurança e
tranquilidade aos foliões marianense e visitantes. O Comandante Maurício destacou ainda que a
organização do carnaval em áreas específicas, garante maior facilidade na demanda operacional da
Guarda Municipal, já que facilita o monitoramento das áreas e a prevenção a ocorrências.
E para que os foliões aproveitem bem os dias de folia e retornem para casa com segurança é
importante que os excessos sejam controlados e à atenção seja redobrada! E para isso, a Guarda
Municipal de Mariana dá algumas dicas importantes para a população curtir o carnaval com
segurança e tranquilidade.
PARA OS FOLIÕES:
Planeje antecipadamente o local que você deseja estar, com informações detalhadas de como
chegar;
Mantenha seus objetos (celular, carteira, bolsa) à frente de seu corpo;
Atenção especial com crianças;
Marque pontos para reencontros caso aja separações no grupo;
Beba de forma consciente. Evite bebidas em excesso;
Não dirija após a ingestão de bebidas alcoólicas;
Não aceite bebidas de pessoas que você não conhece;

Cuidado com esbarrões e empurrões aparentemente acidentais;
Informe sempre sua família sobre onde e com quem você vai estar;
Não leve qualquer bebida armazenada em recipientes de vidro, pois em caso de tumultos, essas
garrafas poderão se tornar armas letais, inclusive contra os agentes de segurança.
Divirta-se com segurança e em qualquer situação de emergência ligue “153”.
PARA SEU AUTOMÓVEL:
Estacione seu veículo em locais iluminados e movimentados;
Procure usar proteção adicional como trava de segurança e alarme;
Fique atendo aos cruzamentos durante a noite;
Respeite os limites de velocidade;
Redobre à atenção para a sinalização de trânsito.
Não pare ou estacione em locais proibidos.
Não deixem objetos de valores no interior de veículos estacionados em via pública.
No trânsito sempre mantenha a calma.
PARA SUA CASA:
Antes de sair de casa deixe os registros de gás bem fechados;
Não deixe equipamentos elétricos ligados e nem velas acesas;
Verifique atentamente se todas as portas e janelas estão trancadas.
Sempre que possível avise um vizinho ou parente que você vai viajar se for o caso.
E em casos de roubo, vandalismo, uso ou tráfico de entorpecentes, condutores embriagados ou
qualquer outro tipo de irregularidade, ligue para a Guarda Municipal nos telefones 153 ou 35585468. Vamos fazer deste carnaval tranquilo e seguro para todos!
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