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Juliana
descobriu
Esmeraldas

cho, terra de sua avó. "Em Santana, próximo da
Serra do Cipó - diz ele - o Carnaval é demais. As
pessoas se fantasiam e vão para a rua pular". E
essa é a parte que Elson mais gosta: das fantasias.
"Eu morro de ri. Tem homem fantasiado de
mulher, de palhaço, de guerreiro. Se pudesse,
neste ano, sairia de pirata".

As brincadeiras de rua é a diversão também
de Artur Emílio, funcionário de gabinete do
deputado José Braga (PDT). Ele brinca o Carnaval
em Brasília de Minas. "Lá - conta ele - os blocos
ficamespalhados pelas ruas ou vão para a Praça de
Esportes. A gente paga urna taxa e tem direito de
pular e beber nas quatro noites". Ele também já
brincou no Carnaval de Januária, na beira do rio
São Francisco. "E é ótimo" - garante Artur Emílio.

um banho na Cachoeira das Andorinhas.
"Quem estiver de carro - sugere Aline Caldas

_ pode esticar até Mariana, visitar a cidade, desco-
brir os restaurantes, onde vai encontrar pratos
deliciosos da cozinha mineira ou, andar mais um
pouco, e aproveitar a batucada e a cerveja gelada
que são oferecidas nos quatro dias de folia, à beira
da Cachoeira de Brurnado, com direito, também, a
um bom banho de rio, claro".

Deslocando um pouco no mapa de Minas, os
foliões terão ainda boas surpresas na cidade de
Diamantina, que, além dos seus becos e bares e
de muita festa, oferece boas opções de lazer
como as cachoeiras e visitas aos arraiais vizi-
nhos. Mais para oeste, os carnavalescos de Belo
Horizonte poderão se deliciar com os bailes
promovidos pelos hotéis das estâncias
hidrominerais. O de Araxá é famoso em todo o
Brasil.

E1son
brincou
muito no
interior

Dario e Aline falam das virtudes da festa em São João del- Rei e Ouro Preto

escondem atrás de máscaras e, durante todo o dia,
percorrem as ruas e bares da cidade, sem serem
descobertos. "É muito divertido e todo mundo
brinca - crianças, moços e velhos. O desfile dos
blocos também é ótimo e, no clube, a banda toca
até de manhã" - conta Juliana. A cidade não tem
uma estrutura hoteleira, mas os moradores abrem
duas casas para os visitantes, que procuram pou-
so também nos sítios e chácaras da redondeza. Lá,
recuperam-se da farra com um bom churrasco e
uma piscininha, já que ninguém é de ferro.

Elson Machado dos Reis tem também boas
lembranças dos carnavais do interior de Minas. O
trabalhador-mirim, que atende à gerência de
Seleção e Treinamento, já brincou em
Cordisburgo, Araçaí, Curvelo e Santana do Ria-

Já refeitos, poderão aproveitar parte do dia
para conhecer os monumentos históricos da cida-
de e dos municípios vizinhos. O mais famoso é o
de Tiradentes. Será uma viagem inesquecível
para quem optar pelo passeio da "Maria Fuma-
ça", que sai de manhã cedo de São João, vai até
Tiradentes e, à tarde, retoma à cidade. Seguindo
o circuito das Cidades Históricas, Ouro Preto é
outra parada obrigatória. O Carnaval de rua é
animado e os.estudantes promovem a festa, orga-
nizando blocos que podem surgir de qualquer
ponto da cidade, nos horários menos esperados.

"A Prefeitura instala caixas de som ao longo
de toda a rua Direita e em torno da Praça
Tiradentes" - conta Aline Caldas, do gabinete
do deputado José Leandro (PL), que há quatro
anos passa o Carnaval nessa cidade. Além das
festas de rua e dos bailes, os turistas podem
aproveitar para conhecer os museus e igrejas da
cidade, que ficam abertos durante o dia ou arriscar

Artur
Emllio:
brinca-
deiras
de rua

Não são apenas as cidades turísticas que
promovem carnavais inesquecíveis. Aqui, bem
perto de Belo Horizonte, a montes-clarense
Juliana Antunes, funcionária de gabinete do de-
putado Eduardo Brás (PSDB), descobriu um
Carnaval super animado. "É uma festa de rua
mesmo, descontraída. Todo mundo brinca o dia
inteiro" - descreve. Esse é o carnaval de Esmeral-
das, há menos de 30 minutos de Belo Horizonte.

No primeiro dia, moradores e visitantes se

Criatividade marca a festa
popular em pequenas cidades

Fora do Roteiro

Definitivamente Belo Horizonte não é' uma
cidade carnavalesca, mas, nem por isso, deixa de
abrigar muitos e grandes foliões. Os nativos que
não se contentam com a alegria dos bailes de .
salão têm assim de buscar carona em festa alheia,
fugindo para outras plagas. Uma praia é sempre
uma praia, mas nãQé preciso romper as fronteiras
de Minas para encontrar um bom Carnaval. Nessa
época, as cidades do interior reservam boas
surpresas para seus filhos e para os turistas que
invadem suas ruas.

OCarnaval de São João del-Rei é umexemplo.
"É uma mistura das festas do Rio de Janeiro, da
Bahia e do nosso interior. São quatro dias demuita
folia" - garante o funcionário Dario Giácomo
Bassi, chefe de gabinete do deputado Antônio
Fuzatto (PT). Na semana do Carnaval, a cidade
recebe, de turistas e foliões, quase metade da sua
população e para todos tem acomodação, já que
sua estrutura de apoio é bem montada, por estar
integrada ao circuito das Cidades Históricas de
Minas.

Diplomaticamente, Dario prefere não destacar
nenhum evento da programação da cidade. "O
que mexe com as pessoas é o Carnaval de rua, o
desfile das escolas de samba, a passagem dos
blocos" - concorda ele. Mas para quem já está
com o fôlego curto, nos dois últimos dias, os
clubes oferecem bons momentos de animação,
com bandas ao vivo, tocando até o amanhecer.
Até remédio para ressaca a cidade oferece. Há
menos de 15 minutos do centro, os foliões pode-
rão se banhar na piscina de Águas Santas, prati-
car esportes variados e provar água da fonte para
matar a sede. A estância hidromineral é aberta ao
público.

Foliões escapam de Belo Horizonte e buscam a animação das cidades históricas mineiras

Carnaval no Interior
• Turismo
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