Confira as alterações no trânsito neste final
de semana durante o Encontro de
Motociclistas
Nos dias 25, 26 e 27 de agosto acontece o 10º Encontro Nacional de Motociclistas de Mariana e o
trânsito da cidade sofrerá algumas alterações. Fique atento!

Dia 25 de agosto (sexta-feira):
Será proibido o estacionamento nas seguintes vias:
Às 7hs na Rua Dom Silvério, entre a Praça Minas Gerais e a Rua do Seminário;
Às 15hs na Praça Gomes Freire, na parte de baixo e lateral, e na Rua Frei Durão, entre o SESI e a
Praça da Sé. Será reservado o estacionamento de um trecho da Rua Frei Durão, entre a Praça da Sé
e Av. Salvador Furtado, para o Ponto de Táxi. As proibições permanecem até o término do evento.
Interdições:
Praça Gomes Freire, Rua Silva Jardim, Rua João Pinheiro e um trecho da Rua Frei Durão serão
interditadas a partir das 18h permanecendo até o término do evento.
Mudança de fluxo:
Com a interdição do transito na Praça Gomes Freire, a partir das 18h o fluxo da Chácara, sentido
Centro, será desviado para as Ruas do Seminário e Dom Silvério, que terá duplo sentido de
circulação. O local será devidamente sinalizado.
Alteração do ponto de táxi:
O ponto de Táxi da Rua frei Durão será alterado para a mesma via, próximo ao Banco Itaú, a partir
das 18h, permanecendo até o término do evento.

Dia 26 de agosto (sábado):
Proibições:
Às 7h será proibido o estacionamento nas seguintes vias:
Rua Dom Silvério entre a Praça Minas Gerais e a Rua do Seminário;
Praça Gomes Freire na parte de baixo e na sua lateral;
Rua Frei Durão entre o SESI e a Praça da Sé.
Também no mesmo horário será reservado o estacionamento de um trecho da Rua Frei Durão entre
a Praça da Sé e Av. Salvador Furtado para o Ponto de Táxi. As proibições permanecem até o término

do evento.
Interdições:
A parte de baixo da Praça Gomes Freire será interditada a partir das 10h.
Rua Silva Jardim, Rua João Pinheiro, Parte de cima da Praça Gomes Freire e um trecho da Rua Frei
Durão serão interditadas a partir das 12h, permanecendo até o término do evento.
Mudança de fluxo:
Com a interdição do trânsito na Praça Gomes Freire, a partir das 12h o fluxo da Chácara, sentido
Centro, será desviado para as Ruas do Seminário e Dom Silvério que, terá duplo sentido de
circulação. O local será devidamente sinalizado.
Alteração do ponto de táxi:
O ponto de Táxi da Rua frei Durão será alterado para a mesma via, próximo ao Banco Itaú, a partir
das 18h, permanecendo até o término do evento.

Dia 27 de agosto (domingo):
Proibições:
Às 7h será proibido o estacionamento nas seguintes vias:
Praça Gomes Freire na parte de baixo e na sua lateral;
Rua Frei Durão entre o SESI e a Praça da Sé.
Também no mesmo horário será reservado o estacionamento de um trecho da Rua Frei Durão, entre
a Praça da Sé e Av. Salvador Furtado, para o Ponto de Táxi.
Interdições:
A Praça Gomes Freire (parte de baixo e lateral), Travessa João Pinheiro e um trecho da Rua Frei
Durão serão interditados a partir das 9h, permanecendo até o término do evento.
Alteração do ponto de táxi:
O ponto de Táxi da Rua frei Durão será alterado para a mesma via próximo ao Banco Itaú a partir
das 9h.
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