Show de Fogos de Artifício

Ter, 29 de Dezembro de 2015 08:40 -

Mais de dez mil pessoas são esperadas para conferir o Show Pirotécnico da Virada de Ano,
promovido pela Prefeitura de Maringá.
O Show de Fogos de Artifício será realizado no dia 31 de dezembro, na avenida Prudente de
Morais, entre a avenida Herval e Duque de Caxias. Serão de 12 a 15 minutos de fogos, com
as baterias instaladas dentro do estádio Willie Davids. Toda instalação das baterias será
acompanhada pelos Bombeiros, que vão também manter uma guarnição durante a queima
dos fogos.
O gerente administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Roberto Peres, pede
para a população não levar fogos de artifício no local. “
A Prefeitura está preparando um lindo Show Pirotécnico com blaster profissional e pedimos
para que as pessoas que vão prestigiar não levem fogos de artifício por questão de segurança.
É um evento familiar, que reúne milhares de pessoas e fogos de artifícios externos aos
programados pela Prefeitura podem ocasionar algum incidente
”.
Outra orientação é em relação ao depósito do lixo nos locais adequados, evitando acúmulo de
sujeira nos espaços públicos no primeiro dia do ano e o risco de proliferação do mosquito da
dengue.. Brigadistas da Defesa Civil, agentes de Trânsito e Segurança e guardas municipais
estarão no entorno do estádio, fazendo a segurança do local. Equipes do Corpo de Bombeiros,
das Policias Militar e Civil também participam do Show de Fogos de Artifício.
A avenida Prudente de Morais, entre as avenidas Herval e Duque de Caxias, será interditada
uma hora antes do início dos fogos, às 23h. O estacionamento do Willie Davids ficará
bloqueado a partir das 14h do dia 31 de dezembro.
O distrito de Iguatemi também contará com o Show de Fogos na Praça Central. Além da
queima de fogos, a partir das 20h, a população poderá prestigiar shows musicais com as
bandas Essência Latina, Via Som e um DJ do Japão, Marcelo Pontes. “Convidamos toda a
comunidade para comemorar a chegada de 2016 na Praça Central de Iguatemi
”, destaca o gerente distrital,
William Gentil.{jcomments off}
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