Em Niterói está tudo pronto para receber 2020 com grande festa

31/12/2019 – A expectativa é de que Niterói terá o maior Réveillon para comemorar a virada de
2019 para 2020. Pela primeira vez a cidade terá duas festas simultâneas com shows e queima
de fogos, a já tradicional em Icaraí e a primeira comemoração oficial em Itaipu, na Região
Oceânica. Intervenções no trânsito começam hoje e prosseguem pelo primeiro dia do ano para
proporcionar maior fluidez e segurança ao tráfego e aos pedestres. Equipes de policiamento,
SAMU, Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito estarão a postos durante toda a madrugada
e, tão logo termine a festa, será feita a limpeza da orla e ruas adjacentes.

Os shows na Praia de Icaraí terão início às 18h20 com a banda Faixa Etária, seguida do grupo
Bicho Solto, que sobe ao palco às 20h20. O Monobloco esquenta a festa a partir das 22h20 até
a queima e fogos que terá duração de 15 minutos. Por volta de 0h20 acontece o show principal
da noite, com Gilberto Gil.

Em Itaipu, a programação começa um pouco mais tarde, às 20h30, com apresentação da
banda DKV. Às 22h o som fica por conta do grupo Vou Zuar e, após 10 minutos de queima de
fogos, será a vez do sertanejo João Gabriel se apresentar no palco do primeiro Réveillon da
Região Oceânica de Niterói.

No total, a virada do ano em Niterói terá a queima de 9 toneladas de fogos, sendo 7,5
toneladas em seis balsas em Icaraí e 1,5 tonelada em uma balsa na praia de Itaipu. O
espetáculo que promete colorir de luzes o céu da cidade tem patrocínio da concessionária
Águas de Niterói.

Trânsito - Enquanto a festa não começa, os motoristas já precisam estar atentos às mudanças
no trânsito em várias ruas da Zona Sul da cidade, assim como em Itaipu.ÂÂ A NitTrans fará
interdição das ruas próximas aos grandes eventos, a partir das 17h, com atuação de 50
agentes, oito viaturas operacionais e oito reboques.ÂÂ As pistas da Avenida Jornalista Alberto
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Francisco Torres, na Praia de Icaraí, estarão a partir das 18h de hoje, 31, até as 11h de
amanhã, 1º de janeiro.

As ruas Gal. Pereira da Silva, Presidente Backer, Lopes Trovão, Otávio Carneiro, Belisário
Augusto e Oswaldo Cruz, transversais à Praia, ficarão interditadas a partir das 17h de hoje, 31,
no quarteirão entre a Av. Jornalista Alberto Torres e Rua Coronel Moreira César, até as 10h de
amanhã, dia 1º.

O trecho da Rua Miguel de Frias da Rua Gavião Peixoto até a Praia de Icaraí também ficará
fechada ao tráfego. Haverá interdição, ainda, da Praia João Caetano (Itapuca) a partir das 17h,
da Rua Paulo Alves até a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres.

Duas faixas reversíveis serão montadas na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, entre 17h de
hoje 31, e 11h de amanhã, 1º de janeiro. A reversível poderá ser reduzida a uma faixa ou
desmobilizada de acordo com a avaliação da coordenação geral da Operação Réveillon 2020.

Para a realização da festa de Réveillon em Itaipu, as intervenções no trânsito começam às 17
de hoje, 31, comÂÂ interdição da Estrada Francisco da Cruz Nunes, entre a Travessa L, na
altura da 81ª Delegacia Policial, e a Praça Viçoso Jardim, na altura da Praia de Itaipu. O
tráfego ficará fechado no local até as 5h de amanhã, 1o de janeiro.

Na Zona Norte da cidade, haverá ajustes nos sinais de trânsito da Alameda São Boaventura,
no Fonseca, importante corredor viário para melhorar o escoamento do tráfego. O fluxo de
veículos será acompanhado em tempo real para possíveis ajustes até 2 de janeiro, período em
que é esperado aumento do volume trânsito na via em função da volta do feriadão.

Estacionamento - Até as 10h do dia 1º de janeiro está proibido o estacionamento no lado
direito da Avenida Alberto Francisco Torres, no trecho onde normalmente é permitido,ÂÂ entre
as ruas Álvares de Azevedo e Comendador Queiroz. Também não é permitido estacionar em
ambos os lados da Rua Cel. Moreira César, entre a Miguel de Frias e a Comendador Queiroz;
no lado direito da Rua Miguel de Frias a partir da Gavião Peixoto, assim como nos dois lados
das ruas Álvares de Azevedo, Lopes Trovão e Mariz e Barros , entre a Praia de Icaraí e
Avenida Roberto Silveira, e na Comendador Queiroz.
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Em Itaipu o estacionamento está proibido em ambos os lados da Estrada Francisco da Cruz
Nunes entre a 81ª DP e a praia, até as 5h de amanhã, 1º de janeiro. No mesmo período
também será proibido estacionar em ambos os lados da Rua da Amizade, entre as travessas B
e L, assim na Travessa B.

Ônibus - A partir das 23h de hoje, 31, os ônibus que circulam pelo bairro de Icaraí farão ponto
na Rua Gavião Peixoto, entre Miguel de Frias e Mariz e Barros. Os ônibus da linha 49.2 ficarão
estacionados na Miguel de Frias, de onde partirão no sentido Ingá pela orla, a partir das 23h15.

As linhas de ônibus de Itaipu farão ponto final na Estrada Francisco da Cruz Nunes, entre a 81ª
DP e a Rua Mauro Monteiro, das 17h até as 3h de 1º de janeiro.

Equipes de plantão - Nas praias de Icaraí e Itaipu estarão de plantão durante as festas
equipes do SAMU em postos de atendimento médico; CISP Móvel; policiais militares; 375
agentes da Guarda Municipal com 25 viaturas em Icaraí e 44 agentes com 4 viaturas em Itaipu,
num total de 419 agentes da guarda de prontidão; Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal
e Assistentes Sociais. Serão distribuídas pulseiras de identificação para crianças. A Neltur
providenciou a instalação de 345 banheiros químicos nas orlas de Icaraí, Itaipu e Piratininga.

Ambulantes - Está proibida a comercialização de produtos em garrafas ou recipientes de vidro
e a Secretaria de Ordem Pública pedem aos participantes das festas para que evitem levar
para os locais de grande concentração de pessoas copos e taças de vidro a fim de se evitar
acidentes.
Limpeza - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) dará início ao esquema especial de
limpeza das vias públicas e praias, com mais de 750 funcionários, a partir das 6h do dia 1 e a
previsão é de que o serviço esteja concluído por volta das 11h. Para auxiliar o trabalho manual,
a Clin utilizará diversos equipamentos específicos: cerca de 100 contêineres, caminhões
basculantes, pás mecânicas, retroescavadeiras e bob-cat (tratorzinho), além de pipa d’água
para 2 lavagens, utilizando água de reuso,ÂÂ concluindo a limpeza com desodorizador de
eucalipto.
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