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Balsas da queima de fogos de Copacabana são vistoriadas

As dez balsas que transportam 14 toneladas de fogos que garantirão 16
minutos de show pirotécnico em Copacabana foram vistoriadas nesta quinta-feira,
30/12, e liberadas pelas autoridades.

Participaram da vistoria a Presidente da Riotur, Daniela Maia, representando a
Prefeitura do Rio; o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Contra-almirante Ricardo
Jaques Ferreira, representando a Marinha; o Capitão do Corpo de Bombeiros do
Estado do Rio de Janeiro Silvio Pereira da Silva Júnior e representantes da
Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE), representando o
governo do Estado.

Principal ponto do Réveillon carioca, a virada em Copacabana terá 16 minutos
de queima de fogos e trilha sonora, com música ambiente e contagem regressiva. Um
manifesto na voz da cantora Teresa Cristina dará início ao espetáculo pirotécnico.
Serão 14 toneladas de explosivos, com 23,9 mil bombas, a partir de dez balsas
distribuídas ao longo da orla, a uma distância de 275 metros entre si e a 500 metros
da areia. As estruturas serão levadas para Copacabana na madrugada do dia 31,
numa operação que dura cerca de 2h30. A previsão é que até às 8h todas as balsas
estejam posicionadas.

Trilha sonora

Ao longo da Avenida Atlântica, 25 torres de som reproduzirão música lounge,
sob a curadoria do DJ MAM. A transmissão será ao vivo pelo YouTube da Riotur, das
20h do dia 31 até 1h da manhã do dia 1º. A apresentação do DJ não será em palco na
praia, ele estará em local fechado e somente poderá ser visto pelas plataformas
digitais.

As torres de som serão revestidas por lonas ilustradas por seis artistas
plásticos da cena carioca, com mensagens de amor, amizade, alegria, felicidade,
gratidão e paz. São eles: MarcioSWK, Amorinha, SRC, KID, Ju Angelino, Lorena
Deluiz.

“As 10 balsas estão prontas para nessa madrugada serem rebocadas até a
praia de Copacabana. Os 16 minutos de espetáculo nos céus serão acompanhados
por uma trilha sonora especial e luxuosa que vai valorizar a música brasileira. Teremos
Pixinguinha, Villa-lobos, Zeca Pagodinho, Anitta e outros tantos maravilhosos. Os
fogos serão surpresas, haverá muita cor. Nosso tema é o amor, a esperança, o
reencontro”, explica a presidente da Riotur, Daniela Maia.



Réveillon no Flamengo

As três balsas da queima de fogos da Praia do Flamengo também foram vistoriadas
nesta quinta-feira, 30/12. As estruturas, que dão suporte a seis toneladas de
explosivos, sairão do estaleiro em Niterói às 8h desta sexta-feira, 31/12. Cada balsa é
conduzida por um rebocador, e a operação é acompanhada pela Capitania dos Portos.
A previsão é que até as 14h todas as balsas estejam alinhadas e ancoradas, com 90
metros entre si e a 500 metros da areia. No Flamengo, serão 12 minutos de queima de
fogos.

Fogos em dez pontos da cidade

Para evitar grandes deslocamentos e garantir que a população possa aproveitar a
virada próximo de casa, o Réveillon do Rio terá ainda queima de fogos em outros sete
locais. Na Barra da Tijuca e no Recreio serão dez pontos, entre shoppings,
condomínios e hotéis, com queima de fogos sincronizada durante cinco minutos,
através de um convênio com o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do
Rio de Janeiro (HotéisRIO).

Já na Praia de Sepetiba, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Parque Madureira, no
Piscinão de Ramos e na Praia da Bica, na Ilha do Governador, serão oito minutos de
queima de fogos. Na Igreja da Penha, serão 10 minutos de show pirotécnico.


