
      

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

estarão ainda nos acessos à 
Avenida Atlântica para barrar 
a entrada de itens proibidos, 
como garrafas de vidro e 
fogos de artifício.

AlimentAção
z Restaurantes 
situados na Avenida 
Atlântica, quiosques, 

carrinhos de churros e milho 
cozido abrirão normalmente 
durante a festa da virada para 
atender o público.

trânsito
z Assim como em 
anos anteriores, a 
Avenida Atlântica 

será fechada para o fluxo de 
veículos às 20h, entre as ruas 
1.101 e 2.500. A liberação 
ocorrerá gradativamente a 

socorro
z A Secretaria de 
Saúde estará com 
uma ambulância na 

Praça Almirante Tamandaré. 
Outras três viaturas ficarão à 
disposição, sendo duas do 
Samu e uma do Corpo de 
Bombeiros.

limpezA
z A ação de limpeza 
das ruas e praia 
começará uma hora 

mais cedo em comparação a 
anos anteriores. À 1h30min, 
madrugada do dia 1º de 
janeiro de 2017, uma  
força-tarefa sairá de  
pontos da Praia Central  
para recolher os objetos 
deixados pelo público e 
garantir a areia limpa.

BAnheiros
z Serão 200 pontos 
instalados em toda a 
Praia Central.

custo 
z R$1,765 milhão

músicA
z Shows ocorrem na 
cidade desde o dia 
26 deste mês na 

Praça Almirante Tamandaré. 
Para o Réveillon, as atrações 
começam às 20h do dia 31 
com a DJ Manú Mellina. Às 
22h, quem anima o público é 
o cantor sertanejo Peterson 
Magalhães, que encerrará  
a festa.

púBlico
z A ideia da prefeitura 
de Balneário 
Camboriú é manter 

o público de um milhão de 
pessoas, repetindo os dois 
anos anteriores – número que 
é considerado o limite pelo 
município. São contabilizados 
tanto aqueles que 
acompanham a virada na orla 
e Avenida Atlântica, quanto 
os que assistem da janela dos 
prédios.

Fogos
z Repetindo o que 
ocorreu na virada 
2015-2016, 10 balsas 

foram montadas a 400 metros 
da praia para comportar as 20 
toneladas de fogos de artifício, 
responsáveis pelos 15 minutos 
aproximados pirotecnia. Para 
esse ano, uma das atrações 
serão os fogos aquáticos, que 
saem da lâmina da água e 
formam giroscópios, cascatas 
e velas. O final será em cores 
douradas. O show da virada 
vai cobrir um espaço de 4,5 
quilômetros e será controlado 
por uma equipe de 11 
pessoas.

segurAnçA
z Para garantir uma 
festa de qualidade 
em um perímetro 

considerável da cidade 
mais badalada do litoral 
catarinense, uma equipe 
de 281 pessoas estará 
à disposição. Serão 150 
policiais militares, 34 agentes 
de trânsito, seis bombeiros 
– sendo dois para a equipe 
aquática –, nove plantonistas 
no quartel da Marinha, seis 
médicos do Samu e cinco 
plantonistas de resgate 
no mar. A estratégia de 
segurança foi elaborada 
envolvendo o Batalhão de 
Operações Policias Especiais 
(Bope), Cavalaria, Marinha 
do Brasil, Canil, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Civil, 
Instituto Geral de Perícias 
(IGP), Samu, Secretaria 
de Turismo, Secretaria de 
Segurança, Emasa e agentes 
de trânsito. Equipes especiais 

partir das 2h.

ÔniBus
z Não haverá 
restrição para ônibus 
de turismo, que 

precisarão respeitar a regra 
geral que será aplicada para 
outros veículos, conforme 
a Secretaria de Segurança 
e Incolumidade Pública de 
Balneário Camboriú. A Viação 

Praiana terá horários normais 
e à noite colocará veículos 
extras para Itajaí e Camboriú. 
Já a Expressul recolherá 
todos os ônibus às 19h, 
retomando as rotas apenas às 
4h da madrugada do dia 1º, 
conforme a empresa.

estAcionAmento
z Como de praxe, 
carros não poderão 

estacionar na Avenida 
Atlântica, que será fechada 
às 20h. Vagas nas ruas 
transversais estarão liberadas, 
mas devem ser preenchidas 
ainda no decorrer do dia. 
Para evitar problemas, a 
orientação da prefeitura é não 
se deslocar de carro durante 
a noite. Quem precisar usar 
seu veículo, a dica é deixar em 
estacionamentos privados.


