
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia do evento: 11 de Fevereiro, de 09 às 21hs. 

 
Local do evento: Avenida Paraná - Trecho entre a Rua Guapé e Parque de Exposições, além de 
todas as ruas de interseção da área. 

 
Dias e Horários de fechamento da área:  
 
Sexta-Feira (10/02) 
 

 19h - A partir deste horário não sera permitido o estacionamento de carros em toda a 
área do evento.  

 
Sábado (11/02) - Dia do evento 
 

 08h às 22h - Fechamento total de circulação e estacionamento em toda a área do evento. 

 
O transporte público contará com novas rotas de desvios durante os dias 10 e 11, para melhor 
atendimento à população e facilidade no acesso. Ferramenta de apoio para acesso às linhas de 
transporte público: APP Fale Bus; 

 
Será proibida a entrega ou recebimento de mercadorias no dia 11 de Fevereiro em toda a área 
indicada. 

 
Materiais e itens proibidos de serem comercializados e circulados em toda a área do evento, 
incluindo em supermercados, restaurantes e demais estabelecimentos: 

- Garrafas de vidro - regulamentado em Lei e sob pena de multa; 

- Quaisquer itens de vidro; 

- Armas; 

- Facas; 

 
Não será permitida a comercialização de bebidas e alimentos por serviços e empreendimentos 
que não possuírem autorização, CNAE e formalização para a venda de tais produtos. 

 
Haverá instalação de 18 Bares credenciados pela Prefeitura Municipal de Divinópolis no 
decorrer da avenida e ruas de interseção, por meio do Edital Semdes nº 01/2023, disponível no 
site da Prefeitura de Divinópolis. 

 
Não será permitida a extensão de bares, padarias, supermercados, ou quaisquer 
estabelecimentos da região, nos passeios e ruas de toda a área do evento, sendo proibida a 



 

montagem de estrutura ou utilização de mesas, cadeiras, tendas, caixas térmicas, balcão, 
barracas e similares em toda a região, sob pena de multa. 

 
Ambulantes não credenciados por meio do Edital Semdes nº 01/2023 não terão permissão de 
circulação e comercialização de produtos em toda a área do evento, incluindo a área de 
concentração. 

 
A Prefeitura Municipal de Divinópolis, em parceria com a Vigilância Sanitária e Posturas, fará 
varredura e fiscalização prévia e durante todo o evento. 

 
Haverá a instalação de aproximadamente 200 banheiros químicos localizados em todas as ruas 
de interseção que cortam a avenida paraná. 

 
Haverá apoio da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e equipe de saúde em toda a área do 
evento. 

 
A área contará com revista de segurança de todas as pessoas que desejarem acessar o espaço. 

É proibida a venda de produtos alcoólicos para menores de 18 anos. 

É proibida a instalação de brinquedos, atrações ou espaço kids em toda a região, incluindo a 
praça da bíblia. O Centro administrativo será fechado e reservado exclusivamente para este fim, 
que, por providência da prefeitura, contará com um espaço kids seguro e com estrutura. 

 
Mapa do evento disponível em:  
 
(Aponte sua câmera e tenha acesso ao documento) 
 


