
 

Custo 
z R$ 300 mil

MÚsICA
z Os grupos musicais 
começam a tocar 
um pouco mais cedo 

neste ano, com o show da 
Banda Moacir Musikanten 
às 18h30min. Duas horas 
depois, quem sobe ao palco 
é a Banda Torre de Babel. Às 
22h45min assume o microfone 
a Banda Champagne, que 
será a responsável pela 
contagem regressiva para 
2017 e tocará até 2h do  
dia 1º de janeiro.

PÚblICo
z A Secretaria de 
Turismo espera um 
aumento de até 27% 

no público em comparação 
à virada 2015-2016. Imagina-
se que entre 60 mil e 70 
mil pessoas prestigiem o 
Réveillon deste ano, número 
que fica acima do último ano 
porém ainda abaixo de 2014, 
por exemplo, quando 78 mil 
estiveram na Beira-Rio.

Fogos
z Serão três pontos 
com fogos: o principal 
ficará na Ponte 

de Ferro, com dois locais 
alternativos no Museu da Água 
e Prainha. Serão 12 toneladas 
de fogos de artifício para a 
festa deste ano, três a mais em 
comparação ao ano passado. 
O espetáculo de pirotecnia 
terá, no total, 15 minutos de 
duração.

segurAnçA
z No total, 70 
seguranças de uma 
empresa privada farão 

a segurança pela Avenida 
Beira-Rio.

AlIMentAção
z O restaurante Gasthof será 
montado em frente à antiga 

Delegacia Regional 
– onde hoje fica o 
Procon – e servirá 

o jantar do Ano-Novo. Os 
valores são de R$ 300 por 
pessoa e R$ 500 o casal. A 
mesa fechada para quatro 
pessoas custa R$ 1 mil, 
crianças de cinco a 12 anos 
pagam R$ 125 e de 12 a 16 
desembolsam R$ 180. O 
serviço será na modalidade 
open bar e open food (comida 
e bebida à vontade), com 
entradas como hackepeter, 
carpaccio de salmão e 
bruschettas, e carnes como 
leitão ao forno recheado 
com farofa de castanha e 
filé mignon ao molho poivre. 
Reservas podem ser feitas 
até amanhã pelo telefone (47) 
99658-2111 ou (47) 99964-
2993.

Para curtir a
virada

Juntas, Blumenau e Balneário 
Camboriú somam 32 toneladas 
de fogos de artifício que vão 
marcar a chegada de 2017. 
Serão 15 minutos de shows 
pirotécnicos, aliados a bandas, DJ, 
cantor sertanejo e gastronomia 
para comemorar o Réveillon. 
Enquanto na terra da Oktoberfest 
são esperadas até 70 mil pessoas, 
a badalada cidade do litoral 
estima público de milhão pelas 
areias, ruas e prédios. Haverá 
esquema diferenciado no  
trânsito, transporte, limpeza  
e segurança para quem for  
curtir a virada. Confira:

GERAL | ANO-NOVO 

augusto ittner
augusto.ittner@santa.com.br

bLUMENAU

provisório será montado em 
frente ao Edifício Catarinense 
e a Estação Dr. Blumenau será 
fechada. Ao final dos fogos, 
à 0h25min, todos os ônibus 
sairão da Rua São Paulo, 
259, com destino aos bairros 
Água Verde, Itoupava Central, 
Garcia, Velha, Fortaleza, 
Salto do Norte/Badenfurt e 
Itoupavazinha/Rua Franz 
Volles.

estACIonAMento
z Não haverá 
restrição para o 
estacionamento 

de veículos na Avenida 
Beira-Rio durante o dia 31. 

Porém os motoristas que 
deixarem os carros na via, 
só poderão retirá-lo quando 
ela for reaberta, assumindo o 
risco por qualquer problema 
causado pela multidão.

soCorro
z Uma unidade de 
suporte da Unimed 
ficará à disposição na 

Avenida Beira-Rio até as 2h. O 
Samu só se deslocará em caso 
de chamado.

lIMPezA
z A equipe de 15 
pessoas responsável 
por recolher todo 

o lixo deixado pelo Centro 
começa a trabalhar às 5h

bAnheIros
z Serão 140 pontos 
posicionados ao 
longo da Avenida 

Beira-Rio.

Museu da Água

Ponte de Ferro

Prainha

trânsIto
z A Ponte de Ferro 
será fechada para 

o trânsito às 5h do dia 31. 
Já a Avenida Beira-Rio, 
onde ocorrerá a festa, será 
parcialmente interditada às 
20h, na altura da Rua José 
Ferreira da Silva até a Martin 
Luther e às 22h será fechada 
por completo. A Ponte 
Adolfo Konder – em frente 
ao Castelinho da Havan – 
também será interditada duas 
horas antes da virada.

ÔnIbus
z A partir das 20h, 
as linhas 10, 15 e 
32 com destino ao 

Terminal da Fonte passarão 
pela Rua Amadeu da Luz. 
Como a Avenida Beira-Rio 
ficará fechada, os ônibus 
seguirão pela Rua XV de 
Novembro, onde um ponto 
provisório será montado 
próximo ao Edifício Brasília 
(perto do Bremen Zenter) e 
em frente à MaxiCrédito (na 
Amadeu da Luz). Veículos 
com destino aos terminais da 
Fortaleza e Aterro seguirão 
pelas ruas Paraíba, São 
Paulo, Tocantins e entrarão 
na Martin Luther. Já as linhas 
que vão para o Terminal da 
Proeb seguem normalmente. 
A Estação Carlos Gomes 
ficará desativada das 20h em 
diante. Às 22h, outro ponto 


