Jornal da Serra Geral

Carnaval de Espinosa empolga foliões
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ESPINOSA (Fernando Lucas) -- O carnaval em Espinosa atraiu foliÃµes de
muitas cidades da regiÃ£o, do Estado e de outras partes do paÃ-s e foi
coroado de sucesso. FamÃ-lias inteiras foram para a praÃ§a curtir os shows
com misturas de vÃ¡rios ritmos. A festa na cidade foi muito democrÃ¡tica,
teve espaÃ§o para todas as idades e resultou numa das maiores festas
populares da regiÃ£o da Serra Geral de Minas.

Com cobertura total da InterTV Grande Minas (afiliada da Rede Globo),
que esteve presente na cidade e elogiou a estrutura montada para receber
os foliÃµes, bem como a tranquilidade com que a folia se deu na cidade
de Espinosa.

O Carnalegria de Espinosa, este ano, reuniu milhares de foliÃµes, que
puderam, no cicuito fechado da PraÃ§a Antonino Neves, com uma grande
infra-estrutura, desfrutar da festa, regada Ã alegria, descontraÃ§Ã£o,
tranquilidade e animaÃ§Ã£o. Foram quatro dias de folia, que teve inÃ-cio no
sÃ¡bado, dia 18 e se prolongou atÃ© a terÃ§a-feira, dia 21. Bandas como
Abadaba, Som do Povo, PapalÃ©gua, BalanÃ§o do Bonde, Paulinha Abelha e
Marluz e 5Âª DimensÃ¢o agradaram a todos com seus ritmos variados.

Durante todas as noites passaram pelo circuito da folia do Carnalegria
de Espinosa, cerca de 15 mil pessoas (por noite), como a baiana Kainanda
Souza Silva, que veio de Salvador especialmente para curtir o carnaval
de Espinosa e se disse satisfeita com o que encontrou. â€œEstou adorando o
carnaval daqui.â€•

Perguntada se voltaria outras vezes ela respondeu, sem titubear: â€œClaro, com certeza, volto simâ€•, disse a foliÃ£ que estav
acompanhada dos espinosenses, Anderson Alencar, outro que estava agradando da folia. Para ele o carnaval deste ano
estava ainda melhor que no ano passado. â€œMuito bom o carnaval de Espinosa, as bandas estÃ£o agradando em cheio e
este ano estÃ¡ bem melhorâ€•, disse ele. Para Fernanda Martins, que tambÃ©m estava com eles, o carnaval de Espinosa
esteve â€œbom demaisâ€•.

Outro jovem baiano, LÃ©lis, de Guanambi,Â disse ter sido esta a primeira vez que partcipou do carnaval de Espinosa e
que estava gostando. â€œTudo bacana, seguranÃ§a nota 10, ano que vem pretendo voltarâ€•, disse ele, animado pelas bandas
que nÃ£o deixavam os foliÃµes parados um minuto sequer.
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Para FÃ¡bio e Carolina Silveira, ambos de Espinosa, a prefeitura acertou a mÃ£o na contrataÃ§Ã£o das bandas que
estavam agradando geral. Segundo FÃ¡bio, o carnaval estava bom e ele curtindo muito. JÃ¡ Carolina disse que estava
â€œtudo Ã³timo. Estou adorandoâ€•.
E foi assim, nesse clima de animaÃ§Ã£o e tranquilidade que Espinosa comemorou o perÃ-odo momesco, este ano.

Para o prefeito de Espinosa, JoÃ£o Miranda, â€œo Carnaval de Espinosa foi maravilhoso, empolgou os espinosenses e os
turistas. Com muito esforÃ§o conseguimos fazer uma grande festa, e, segundo a populaÃ§Ã£o, todo o trabalho resultou
em um verdadeiro sucesso. Para nÃ³s, Ã© motivo de grande orgulho, ouvir de todos que o nosso Carnaval Ã© muito bem
estruturadoâ€•, afirmou o prefeito.

â€•Este ano nÃ³s inovamos, ao criarmos na PraÃ§a Antonino Neves, o circuito fechado, com seguranÃ§as especializados
em detector de metal, colocamos mais banheiros quÃ-mico, aumentamos o nÃºmero de seguranÃ§as, contamos com o
apoio e reforÃ§o das PolÃ-cias Militar e Civil. As bandas superaram todas as expectativas dos foliÃµes, e a populaÃ§Ã£o
aprovou, prestigiando e participando em famÃ-lia de mais um Carnalegria, o carnaval de Espinosa. Apesar dos
comentÃ¡rios elogiosos e da avaliaÃ§Ã£o positiva, reafirmo junto Ã populaÃ§Ã£o nosso compromisso, de que com certeza
procuraremos melhorar ainda mais os nossos prÃ³ximos eventosâ€• concluiu o prefeito JoÃ£o Miranda.

O secretÃ¡rio de Esportes, Lazer e Turismo, Wagner Oliva ressalta que, â€œdurante o carnaval, Espinosa ganhou cores e
rÃ-tmos intensos, a ornamentaÃ§Ã£o foi bastante elogiada, realizamos o pedÃ¡gio na sexta feira, dia 17, fazendo com que
todos entrassem no clima do carnavalâ€•. O Carnalegria 2012 foi sucesso absoluto, quero agradecer a todas as pessoas
que nos ajudaram a realizar este carnaval que para muitas pessoas foi o melhor da dÃ©cadaâ€•, disse Oliva, salientando que
â€œo prefeito JoÃ£o Miranda estÃ¡ de parabÃ©ns por esse carnaval belÃ-ssimo. O carnaval nÃ£o Ã© sÃ³ a festa, Ã© tambÃ©m
oportunidade de geraÃ§Ã£o de trabalho e renda para muitas pessoas. Espinosa fez um dos melhores carnavais de sua
histÃ³ria e que vai ficar marcado por muito tempo. Que bom que a populaÃ§Ã£o compareceu e aprovou o maior, melhor,
o mais tranquilo e o mais animado carnaval dos Ãºltimos anosâ€•, finalisou o secretÃ¡rio Wagner Oliva.

SEGURANÃ‡A -- Apesar de um pÃºblico bem maior do que o esperado, a PolÃ-cia Militar informou que o Carnaval de
Espinosa foi tranquilo e a OperaÃ§Ã£o Carnaval comandanda pelo tenente da PM, JÃºlio Cesar, foi um sucesso. Para a
PM, foram quatro dias de festas acompanhadas de policiais e agentes de seguranÃ§a contratados pela prefeitura, estes
sob orientaÃ§Ã£o da PM, que realizavam buscas com detector de metais Ã todos que entravam no circuito fechado da
folia. Uma parceria entre a SELT (Secretaria de Esporte Lazer e Turismo) e a PolÃ-cia Militar garantiu que o evento fosse
imposto Ã uma melhor condiÃ§Ã£o de seguranÃ§a.

A PolÃ-cia Militar enfatizou as exigÃªncias â€œlegaisâ€• (previstas em lei) que puderam garantir maior controle dos foliÃµes ao
efetivo policial disponÃ-vel, â€œo que se converteu em tranquilidade e sensaÃ§Ã£o de seguranÃ§a que ao final, agora todos
podemos comemorar, como mais um evento que ocorreu pacificamente sob a Ã³tica da PolÃ-cia Militar, sem alteraÃ§Ãµes
negativasâ€•, disse o comando da PM em Espinosa.

Quem saiu ganhando Ã© a populaÃ§Ã£o, os foliÃµes, os organizadores e a prÃ³pria PolÃ-cia Militar que puderam curtir uma
festa com paz, harmonia, alegria, seguranÃ§a e tranquilidade.
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