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Av. Brasil: pista lateral interditada, em São Cristóvão, para obras do BRT
Fique atento ao desvio e às mudanças nos pontos de ônibus

°

Em 1° de dezembro, a pista lateral da Avenida Brasil foi interditada, sentido Centro, no trecho entre as Ruas Sá Freire
e Conde de Leopoldina, para obras de um viaduto, referente ao Corredor BRT Transbrasil. Durante a interdição, os
veículos que seguem pela pista lateral da Avenida Brasil são desviados pelo bairro de São Cristóvão. Para garantir o
acesso ao bairro, a Rua Monsenhor Manuel Gomes opera em mão dupla, entre a Avenida Brasil e o Campo de São
Cristóvão (todo o trecho).

°

Por conta dos bloqueios, os ônibus tiveram os itinerários afetados.

°

Veja mais em: http://bit.ly/avbrasil_novosbloqueios011218

Previsão de aumento de nebulosidade ao longo do dia e máxima de 32ºC
Ventos úmidos vindos do oceano para o continente ocasionam aumento gradativo da nebulosidade nesta quinta-feira na cidade do
Rio de Janeiro. Desta forma, o céu estará parcialmente nublado passando a nublado e sem chuva. Os ventos ficarão com intensidade
moderada a fraca e as temperaturas estarão com declínio em relação ao dia anterior com máxima de 32°C.

Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Tarde
06/12/2018

Noite
06/12/2018

Madrugada
07/12/2018

Manhã
07/12/2018

Céu

Nublado a Parcialmente
Nublado

Parcialmente Nublado a
Nublado

Nublado

Nublado

Precipitação

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Moderado de S/SW

Moderado de SE/S

Tendência da
Temperatura

Declínio

Estável

Condição do tempo

Fraco a Moderado de Fraco a Moderado de
SE/S
E/SE
Estável

Estável

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 06/12/2018
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 32 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 21 °C

Máx.: 32 °C
Mín.: 23 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 23 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Alta: 1,2m às 14h47min do dia 06/12/2018
Baixa: 0,1m às 21h54min do dia 06/12/2018
Alta: 1,2m às 03h13min do dia 07/12/2018
Baixa: 0,3m às 10h34min do dia 07/12/2018

PREVISÃO ESTENDIDA PARA OS PRÓXIMOS QUATRO DIAS

* Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 8h12 do dia 06/12/18. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/

Ecoponte realiza obras nas juntas de dilatação e pavimento da Ponte
A concessionária Ecoponte realiza melhorias nas juntas de dilatação e pavimento nos dois sentidos da Ponte RioNiterói. A medida prevê interdições de até duas faixas de rolamento nos horários de menor movimento nas pistas
sentido Niterói e Rio. As interdições se estenderão até dezembro, e servirão para melhorar ainda mais as condições
de tráfego da Ponte. A Ecoponte alerta os motoristas a ficarem atentos à sinalização durante o período. Os painéis de
mensagens variáveis (PMVs) na rodovia e também em Niterói e no Rio informarão sobre as interdições para minimizar
eventuais desconfortos aos usuários.

Manutenção programada nos túneis da cidade

Árvore de Natal do Rio 2018: proibição de estacionamento no entorno
Com o objetivo de evitar congestionamentos no trânsito, o estacionamento estará proibido em todo o entorno da Lagoa,
exceto onde houver baia com sinalização de permissão de estacionamento. Reboques da Secretaria de Ordem Pública
(SEOP) atuarão na área de abrangência do evento com a finalidade de reprimir o estacionamento irregular e garantir
a fluidez do tráfego. Os veículos estacionados irregularmente serão multados e removidos para os depósitos públicos
municipais. Lembrando que, durante todo o tempo de exposição da árvore de Natal, equipes da prefeitura atuarão no
esquema especial de tráfego nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas principais vias impactadas pelo evento.

Obras interditam trecho da Rua General Polidoro, em Botafogo
A Rua General Polidoro está interditada, entre as ruas Assis Bueno e a Teresa Guimarães, desde 9/9, para
reparos em uma linha de transmissão subterrânea da Light. A conclusão está prevista para a próxima quinta-feira
(6/12). Durante o período da obra, a Rua Elvira Machado e a Rua Teresa Guimarães, entre a Rua Elvira Machado e a
Rua General Polidoro, terão o sentido invertido para manter o fluxo veicular no sentido da Rua da Passagem.
ROTAS DE DESVIO: O acesso à Rua General Polidoro, após o trecho interditado para obra, deverá ser feito da
seguinte forma: Rua Paulo Barreto, Rua Elvira Machado, Rua Teresa Guimarães retornando à Rua General Polidoro.
Já os veículos que saem da Rua Álvaro Ramos e utilizam a Rua Assis Bueno para seguir sentido Humaitá pelas ruas
General Polidoro, Teresa Guimarães e Mena Barreto, deverão seguir pela Rua Arnaldo Quintela e acessar a Rua
Professor Álvaro Rodrigues pela Avenida Pasteur.
Os motoristas que estiverem na Rua Álvaro Ramos devem evitar seguir até a Rua Assis Bueno, já retornando para a
Rua General Polidoro pelas ruas Fernandes Guimarães ou Oliveira Fausto. Todos os detalhes no link:
http://bit.ly/obra_genpolidoro2018

Esquema de trânsito para ensaio técnico da Unidos de Vila Isabel
Para realização de ensaio técnico do G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel, nesta quinta-feira (06/12), haverá interdições no
Boulevard Vinte e Oito de Setembro, pista da direita, no trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e a Rua
Luis Barbosa, das 21h às 23h. Veículos procedentes do Boulevard Vinte e Oito de Setembro, pista da direita, com
destino à Praça Barão de Drummond, serão desviados pelas ruas Duque de Caxias, Torres Homem, Barão de São
Francisco.
Será proibido o estacionamento de veículos na Rua Duque de Caxias, no trecho compreendido entre o Boulevard Vinte
e Oito de Setembro e a Rua Torres Homem, das 20h às 23h. Será implantada mão dupla de direção, no trecho
compreendido entre o Boulevard Vinte e Oito de Setembro e a Rua Torres Homem, das 21h às 23h, nas seguintes
vias:
• Rua Visconde de Abaeté;
• Rua Souza Franco;
• Rua Major Barros;
• Rua Silva Pinto.
RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE
• A operação contará com o monitoramento de agentes da CET-Rio, GM e orientadores de tráfego contratados.
• É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos controladores de trânsito e também toda a
sinalização implantada na área.
• Aos condutores de veículos, é recomendável que optem por rotas alternativas durante o período destas
intervenções viárias.

Operação verão no Recreio dos Bandeirantes, Prainha e Grumari
Foi implantada a operação Verão no Recreio, desde o dia 1/12, com interdições ao trânsito de veículos, das 9h às
15h, nas seguintes vias:
• Avenida Estado da Guanabara x Estrada do Pontal;
• Estrada de Grumari x Estrada Roberto Burle Marx.
A Reserva Biológica do Parque Municipal Natural da Prainha e a Reserva Biológica do Parque Municipal Natural de
Grumari terao seus acessos controlados, devendo ser fechadas, onde existem as cancelas, em caso de total ocupação
das vagas de estacionamento oferecidas em áreas definidas.
A critério operacional, diante da ocupação total das 800 vagas de estacionamento existentes no Parque da Prainha e
do Parque de Grumari, pode haver antecipação e ou postergação do horário da operação.

Av. Francisco Bicalho: alterações nas agulhas de acesso
A CET-Rio informa que a modificação de agulhas da Francisco Bicalho, no sentido Centro, teve a finalidade de eliminar
um entrelaçamento entre os veículos que descem o Viaduto do Gasômetro e acessam a pista lateral sentido Túnel
Rebouças/ Praça da Bandeira e os veículos que vêm da pista lateral da Av.Francisco Bicalho em direção ao Centro. A
intervenção tem como objetivo dar maior fluidez ao trânsito na Av. Francisco Bicalho. No sentido rodoviária/ Av.
Brasilnão houve alteração.

Nova etapa de obras na Cidade Nova
A CET-Rio informa que, para obras de implementações de poços de tronco coletor e recapeamento de vias, o trânsito
fica parcialmente interditado em vias da região, até 9 de dezembro, da seguinte forma:
• Pista lateral Av. Francisco Bicalho, sentido Centro, entre ruas Francisco Eugênio e Elpídio Boa Morte;
• Rua Afonso Cavalcanti, da seguinte forma:
o Uma faixa do lado direito, no lado oposto ao Centro Administrativo São Sebastião (Prefeitura), entre
as ruas Dom Marcos Barbosa e Pinto de Azevedo;
o Uma faixa do lado, no lado oposto aos Correios, entre as ruas Visconde de Duprat e Amoroso Lima;
o Uma faixa do lado direito, no lado oposto ao Hospital São Francisco de Assis, entre as ruas Amoroso

o

Lima e Carmo Neto;
Uma faixa do lado direito da R. João Paulo I, entre a R. Joaquim Palhares e a Av. Paulo de Frontin.

Também ocorre interdição ao trânsito de veículos da Rua São Cristóvão, na pista sentido Avenida Brasil, entre a
Rua Escobar e a Rua Benedito Otoni.

Centro tem alterações no trânsito para avanço de obras do VLT
Houve alterações de trânsito na região central da cidade, desde o dia 21 de setembro, por conta das obras da linha
3 do VLT Carioca. Para o avanço das intervenções para o cruzamento entre a Av. Marechal Floriano e a Av. Rio Branco,
há redução de faixas de circulação de veículos na Rio Branco. Os bloqueios ocorrem para o avanço das obras de
implantação da linha 3 do Veículo Leve sobre Trilhos. Em relação aos transportes, há novo itinerário de ônibus
intermunicipais no Centro, desde 23/06. Veja os detalhes das linhas afetadas no link:
http://bit.ly/itinerarioÔnibus_VLT_linha3_210618
Acompanhe informações em tempo real no www.twitter.com/operacoesrio

Áreas de lazer funcionam das 7h às 19h durante o horário de verão
O funcionamento das áreas de lazer foi alterado devido ao horário de verão. Desde o dia 04/11, as áreas de lazer
funcionam das 7h às 19h, nos domingos e feriados. Durante o horário da área de lazer, a pista junto às edificações fica
com mão alterada, ou seja, com reversível.

Os ramais Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Belford Roxo operam normalmente.

O BRT Rio informa que os intervalos estão regulares nos corredores TransOeste e TransOlímpica.

Segundo o VLT Carioca, linhas 1 e 2 operam normalmente.

Segundo o MetrôRio, as linhas 1, 2 e 4 operam normalmente.

MetrôRio inicia Operação Verão para oferecer mais conforto durante a
estação mais quente do ano
Esquema prevê reforço nas estações, redução nos intervalos e aumento de aproximadamente 20% no número de
lugares nos fins de semana de sol e calor
O MetrôRio, uma empresa do grupo Invepar, inicia, realiza desde sábado (01/12), a Operação Verão, com esquema
especial para oferecer mais conforto aos clientes nos fins de semana, quando aumenta a demanda em função do
início das férias escolares e da estação mais quente do ano. A Concessionária prevê oferta de trens extras para as
Linhas 1, 2 e 4, aumento em aproximadamente 20% do número de lugares em relação à oferta usual e reforço nas
equipes de bilheteria e segurança. O planejamento especial vai funcionar até o dia 17 de fevereiro de 2019, em fins
de semana de sol e calor.
A transferência entre as Linhas 1 e 2 será na estação Estácio, como já ocorre normalmente aos fins de semana.
Trens extras estarão disponíveis para serem colocados no sistema de acordo com o aumento no fluxo de
passageiros.

Embarque com pranchas e bicicletas
O embarque com pranchas e bicicletas, normalmente permitido no último carro aos fins de semana, poderá ser
suspenso para garantir melhor fluidez dos clientes dentro do metrô.

Como chegar à Árvore de Natal da Lagoa
Estação General Osório: siga pelo acesso E (Lagoa) – saída perto do Parque das Catacumbas e Corte de Cantagalo
Estação Jardim de Alah: saída pelo acesso B (que fica mais próxima ao Parque dos Patins). Seguir pelas avenidas
Ataulfo de Paiva, Afrânio de Mello Franco e Borges de Medeiros.
Estação Nossa Senhora da Paz: seguir até o acesso B (Maria Quitéria) e caminhar pela Rua Maria Quitéria.

Veja regras para circulação de veículos de carga e para operação de carga e descarga no município em nosso boletim
especial: http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217

A Defesa Civil municipal registrou seis ocorrências das 5h31 às 10h30 desta quinta-feira (06/12). Em caso de
emergência, ligue 199.

A RIOgaleão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, e Santos Dumont
operam no visual para as manobras de pousos e decolagens. Até às 10h30, dos 43 voos previstos para o Galeão, nove
sofreram atrasos e um foi cancelado. No Santos Dumont, dos 46 voos programados, um atrasou.

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OBSERVADAS NO PERÍODO:
O novo posicionamento do sistema de alta pressão, associado a áreas de instabilidade causadas pelo calor e umidade
ocasionaram céu claro a parcialmente nublado passando a nublado, com registros de pancadas de chuva em pontos
isolados e ventos fracos a moderados resultando a manutenção das concentrações dos poluentes. Assim, a qualidade
do ar ficou classificada como BOA na maior parte dos locais monitorados e REGULAR nas estações Tijuca, Irajá e
Bangu.
TENDÊNCIA DA QUALIDADE DO AR PARA AS PRÓXIMAS 24H:
A atuação do sistema de alta pressão favorecerá céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados no
decorrer do período. Assim, espera-se o acréscimo das concentrações dos poluentes, o que deverá deixar a qualidade
do ar nas próximas 24h classificada entre BOA a REGULAR nas localidades monitoradas.

*Boletim enviado pela Seconserma às 10h do dia 05/12/18.

*Boletim enviado pela Seconserma às 10h do dia 05/12/18.

*Boletim enviado pela Seconserma às 16h do dia 05/12/18.

