RECOMENDAÇÕES E PROIBIÇÕES
Garrafas e copos de vidro são
proibidos, para evitar acidentes. A exceção
é para garrafas de champagne, que são
mais resistentes. Quem estiver portando
vidro será orientado pela PM, e poderá ter
o material recolhido por policiais

Para curtir o Réveillon

Fogões e rojões
também estão proibidos
A recomendação da PM é
deixar o carro em casa e seguir
para a praia a pé. Ou então,
estacionar longe da Avenida
Atlântica, onde se concentra
o maior fluxo de pessoas

OS FOGOS

A organização promete bombas de maior
calibre do que as usadas no ano passado,
vindas da Espanha, que formarão no céu
corações, estrelas, sorrisos e círculos,
entre outros desenhos

Em caso de más
condições no mar, os
fogos sairão da ilha
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Os fogos sairão de seis
balsas, instaladas a 400
metros umas das outras
– à direita e à esquerda
da Ilha das Cabras

A duração prevista
é de 17 minutos,
um a mais do que
no ano passado

14 toneladas de fogos
fazem parte do show
pirotécnico

As bombas serão acionadas
à distância de um ponto em
terra, ainda indefinido, através
de um radiocomunicador

ONDE ASSISTIR
1 Areias da Praia Central

Haverá também fogos na água que
formarão velas na superfície do mar,
combinando as cores vermelha e
branca, e verde e roxa

2 Edifícios da Avenida Atlântica
3 Mirantes da Rodovia Interpraias
4 Morro do Careca
5 Cristo Luz*
6 Passarela do Pontal Norte
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7 Molhe da Barra Sul

A FESTA
6
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*acesso apenas para quem participar
da ceia oferecida pelo restaurante.
Espaço para 400 pessoas

4.5Km

O Réveillon este ano deve reunir de
800 mil a 1 milhão de pessoas
na orla de Balneário Camboriú, de
acordo com a Polícia Militar

TRÂNSITO
A Avenida Atlântica ficará
fechada entre a Rua 1.001 e
a Rua 2.500, a partir das 20h
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A reabertura ocorrerá
somente ao final da festa.
A previsão é que isto
ocorra às 3h

400m

400m

400m

5

Ru
a1

.00

Ru

1

a1

.13

1

Praça Al.
Tamandaré
Galeria
Maxim
Rua 57

360m
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400m
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2
Ed. Imperatriz

Av. Atlântica
Av. Brasil

Rua 3.100

440m

Rua 2.500
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Na Praça Almirante Tamandaré estão previstas
atrações musicais como Susi & Omega 3, e
Union Project, com os DJs Cristian Becker,
Barack Sienra Feat Emmanuel Schmidt,
Sergio Araya e Rubens de Azevedo

400m

400m

Rua 51
Av. Ce
ntral

O custo da queima de fogos é de
aproximadamente R$ 1 milhão
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O trecho entre as ruas 51 e
57 será de uso exclusivo
para viaturas e ambulâncias
Equipes médicas estarão de
prontidão na Praça
Almirante Tamandaré, onde
haverá duas ambulâncias

POLICIAMENTO
150 policiais militares
34 guardas municipais
30 agentes de trânsito
O policiamento será reforçado com guarnições
especiais, como Cavalaria, Canil, Batalhão
de Operações Especiais (Bope), Choque
e Pelotão de Policiamento Tático (PPT).
Também haverá policiais à paisana
Haverá viaturas da Polícia Militar em 19
pontos da Avenida Atlântica
O trecho que receberá o maior reforço no
policiamento é entre a Praça Almirante
Tamandaré e a Rua 2.400. Também haverá
policiamento intensivo nas praias agrestes
e na Rodovia Interpraias, com policiais em
motos e pontos de comando

arte marcelo camacho

