MUDANÇA NO HORÁRIO DE ALGUMAS FAIXAS
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A CET-Rio informa que, após estudo técnico em algumas faixas reversíveis da cidade, foi constatada uma redução
da demanda em certos horários de funcionamento. Por isso, a partir da segunda-feira, dia 9 de outubro, algumas das
faixas reversíveis terão seus horários reduzidos. O objetivo, segundo a CET-Rio, é dar maior fluidez em ambos os
sentidos do tráfego de veículos. Haverá implantação de sinalização e faixas, com a indicação do novo horário de
funcionamento. Informe-se, abaixo, sobre as novas faixas de horário e os locais afetados:
- Av. Professor Manoel de Abreu - das 6h30 às 10h (atualmente é das 6h30 às 11h);
- Av. Presidente Vargas - das 7h às 10h (atualmente é das 6h às 11h);
- Radial Oeste - das 16h30 às 19h30 (atualmente é das 16h30 às 20h);
- Rua Humaitá - das 17h às 19h (atualmente é das 17h às 20h);
- Rua Jardim Botânico - passará a ser das 17h às 20h (atualmente é das 17h às 21h).

Máxima de 34°C prevista neste sábado com céu parcialmente nublado
Neste sábado, durante o período da manhã, o tempo permanecerá estável no Rio, com céu claro a parcialmente nublado, segundo
o Alerta Rio. A partir do período da tarde, o transporte de umidade resultante de uma frente fria no oceano causará aumento na
nebulosidade, ventos moderados e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão em declínio em relação ao dia anterior,
sendo a máxima prevista de 34°C e mínima de 18°C.

Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Manhã
07/10/2017

Tarde
07/10/2017

Noite
07/10/2017

Madrugada
08/10/2017

Céu

Claro a Parcialmente
Nublado

Parcialmente Nublado a
Nublado

Parcialmente Nublado a
Nublado

Parcialmente Nublado a
Nublado

Precipitação

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Fraco a Moderado de
NW/N

Moderado de SW

Moderado de SW

Moderado de S/SW

Tendência da
Temperatura

Declínio

Declínio

Declínio

Declínio

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 07/10/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 32 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 31 °C
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Máx.: 34 °C
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Máx.: 33 °C
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Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,1m às 10h17min do dia 07/10/2017
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Alta: 1,3m às 15h36min do dia 07/10/2017
Baixa: 0,2m às 22h28min do dia 07/10/2017
Alta: 1,3m às 03h56min do dia 08/10/2017

Interdições para deslocamento de carro alegórico do Império da Tijuca
Para o deslocamento de carro alegórico do G.R.E.S. Império da Tijuca, da Rua do Catumbi até a Praça da Apoteose,
pela Rua Frei Caneca (no contra-fluxo), haverá interdição ao tráfego de veículos. Os bloqueios serão das 22h30
deste sábado (7/10) à 0h30 de domingo, nas seguintes vias:
I – Rua Frei Caneca, entre a Praça Reverendo Álvaro Reis e a Rua Dr. Lagden;
II – Rua Estácio de Sá, entre a Rua Hélio Beltrão e a Praça Reverendo Álvaro Reis;
III – Rua Heitor Carrilho, em toda a sua extensão;
IV – Rua Aníbal Benévolo, entre a Avenida Salvador de Sá e a Rua Frei Caneca;
V – Rua do Catumbi, entre a Rua João Ventura e a Rua Frei Caneca.

Interdições em Vista Alegre, neste domingo (8/10), para a 4ª Parada da Diversidade
Para a “4ª Parada da Diversidade de Vista Alegre”, no domingo, dia 8 de outubro, haverá interdição de tráfego, das
14h às 22h, nas seguintes vias:
I – Estrada da Água Grande, entre a Avenida Brás de Pina e a Praça São João Berchmans;
II – Rua Petrolândia, entre a Rua Santa Luz e a Estrada da Água Grande;
III – Rua Florânia, entre a Rua Santa Luz e a Estrada da Água Grande;
IV – Rua Ponta Porã, entre a Rua Santa Luz e a Estrada da Água Grande.
Veículos procedentes da Estrada da Água Grande, com destino à Praça São João Berchmans, seguirão pelas
seguintes vias: Estrada da Água Grande, Avenida Brás de Pina, Avenida São Félix, Avenida Meriti e Praça São João
Berchmans. Veículos procedentes da Rua Cordovil, com destino à Estrada da Água Grande, seguirão pelas
seguintes vias: Rua Cordovil, Praça São João Berchmans, Avenida Meriti, Avenida São Félix, Avenida Brás de Pina e
Estrada da Água Grande.

Interdições na Tijuca para Procissões do Círio de Nazaré, dias 7 e 8/10
Autorizada a utilização de meia pista das vias, para a procissão, pelos seguintes itinerários:
I – Início na Rua Doutor Satamini, em frente à Praça da Medalha Milagrosa, Rua Doutor Satamini, Rua Afonso Pena,
com término na Rua Haddock Lobo nº 266, no dia 7 de outubro, das 18h às 20h;
II – Início na Rua Haddock Lobo nº 266, Rua Barão de Ubá, Rua João Paulo II, Rua Doutor Satamini, Rua Afonso
Pena, com término na Rua Haddock Lobo nº 266, no dia 8 de outubro, das 9h30 às 12h.
A operação contará com o monitoramento de agentes da CET-Rio e Guarda Municial. Não estão previstos desvios de
tráfego; mas mesmo assim, é muito importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e
também toda a sinalização existente na região.

Interdição para ensaio técnico do Império da Tijuca, dias 8 e 29/10
Para ensaio técnico do G.R.E.S. Império da Tijuca, a Av Avenida Maracanã será interditada, entre a Rua Garibaldi e
a Rua Mário de Alencar, das 18h às 22h. Os bloqueios ocorrem nos dias 8 e 29 de outubro.

Interdição para escolha de Samba-Enredo da Unidos de Vila Isabel, domingo (8/10)
Neste domingo (8/10), das 6h às 7h, haverá interdição ao tráfego na pista da direita do Boulevard Vinte e Oito de
Setembro, entre a Rua Silva Pinto e a Rua Luís Barbosa. O trânsito será desviado para a pista da esquerda. A
operação contará com o monitoramento de agentes da CET-Rio e Guarda Municipal.

Interdições para deslocamento de carros alegóricos da Unidos de Bangu
Neste domingo (8/10), haverá o deslocamento de quatro carros alegóricos do G.R.E.S. Unidos de Bangu, da Via
Trilhos até a Avenida Brasil, da 0h às 5h, pelo seguinte itinerário:
Via Trilhos, Rua Cordeiro da Graça, Avenida Cidade de Lima (contra-fluxo), Rua Comandante Garcia Pires (contrafluxo), Avenida Francisco Bicalho, Avenida Rodrigues Alves (contra-fluxo), Avenida Brasil, pista central sentido
Centro (contra-fluxo), pista lateral da Avenida Brasil ,sentido Centro (contra-fluxo), até a Rua Almirante Mariath.
Haverá interdição ao tráfego de veículos nas vias e interseções, durante a passagem dos carros alegóricos.

Interdições para o alargamento de pista na Av. Brasil, na terça-feira (10/10)
Durante a madrugada da próxima terça-feira (10/10), a Av. Brasil terá interdição de duas faixas, no sentido Deodoro,
na altura do viaduto sobre o Rio Acari, em Acari, das 22h às 04h do dia seguinte. O bloqueio será para a execução
do alargamento de pista. Durante a interdição, o fluxo de veículos irá circular pela outras duas faixas que
permanecerão liberadas ao tráfego.

Avenida Brasil: Mudanças no trecho entre a Passarela 14 (Penha) e o Trevo das
Missões, para obras da Transbrasil
A obra na pista central da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, no trecho entre a Passarela 14 (Penha) e o Trevo das
Missões foi concluída em meados de setembro. Assim, foi implantada uma nova frente de obras na pista central,
sentido Centro, no mesmo trecho. As alterações na obra começaram do dia 16/9. Para minimizar os impactos, no
trecho da interdição, a pista central do sentido Oeste, reaberta ao tráfego, opera com duas faixas no sentido Centro.
Confira todas as informações aqui: http://bit.ly/mudancasavbrasil1609

Fechamento noturno do Túnel Marcello Alencar para manutenção
A CET-Rio informa que a pista sentido Zona Sul (conhecida também como galeria Continente) do Túnel Marcello
Alencar será fechada de 0h às 5h, de segunda a sexta, até 13 de outubro de 2017.
Veja interdições viárias autorizadas na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de obras, eventos e outros
motivos, no boletim de interdições programadas: http://bit.ly/interdicoes6h-061017

As linhas 1 e 2 operam normalmente.

Linha 1 do VLT terá operação diferenciada no fim de semana
A concessionária VLT Carioca informa que, por conta de manutenção programada na região da Gamboa, o sistema
terá operação diferenciada na linha 1 (Santos Dumont-Rodoviária) neste fim de semana (07 e 08/10) das 19h à meianoite.
Para continuar os testes de sistema necessários à extensão da linha 2 até a Rodoviária, o sistema terá operação
parcial entre Santos Dumont e Parada dos Navios nos dias e horários indicados. Sendo assim, as últimas viagens
com percurso completo na linha 1 sairão de cada terminal às 19h. Não haverá alterações na operação da linha 2.

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

Manutenções programadas das Supervia para o fim de semana
Sábado (07/10)
Ramal Belford Roxo
Haverá serviços de limpeza na via, das 11h às 18h, no trecho entre as estações Del Castilho e Mercadão de
Madureira.
Ramal Japeri
Das 10h às 19h, serão realizados serviços de manutenção em cabos da rede aérea, entre as estações Queimados e
Nova Iguaçu.
Domingo (08/10)
Ramal Japeri (Linha Japeri-Paracambi)
Entre 9h45 e 17h45, serão realizados serviços de manutenção na via férrea no trecho entre as estações Japeri e
Paracambi. Nesse período, a circulação na extensão até Paracambi ficará interrompida. A SuperVia disponibilizará
serviço de ônibus aos passageiros, com partidas de Japeri e Paracambi, sem acréscimo no valor da tarifa.
Ramal Belford Roxo
Das 9h às 18h, serão realizados serviços de manutenção na via, no trecho entre as estações Pavuna/São João de
Meriti e Honório Gurgel. Ainda neste ramal, haverá manutenção em cabos da rede aérea entre as estações Del
Castilho e Mercadão de Madureira, das 10h às 18h.
Ramal Deodoro
Serão realizados serviços de manutenção na via, entre as estações Riachuelo e Olímpica de Engenho de Dentro.
Neste período, trens com destino à Central do Brasil não farão paradas nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio
e Riachuelo. De acordo com a estação de origem e com o destino pretendido, os passageiros deverão realizar
transferência nas estações Olímpica de Engenho de Dentro ou São Francisco Xavier.
Ramal Santa Cruz
Haverá serviços de manutenção em cabos da rede aérea, das 10h às 19h, no trecho entre as estações Paciência e
Campo Grande.
Ramal Japeri
Serão realizados serviços de manutenção na via, das 9h às 19h, no trecho entre as estações Comendador Soares e
Nova Iguaçu.

As estações operam normalmente.

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

Condições meteorológicas observadas no período:
A atuação do sistema de alta pressão ocasionou predomínio de céu claro e temperaturas elevadas. Desta forma,
observou-se a elevação das concentrações dos poluentes em relação ao dia anterior, em que a qualidade do ar ficou
classificada como BOA e REGULAR, distribuídos na maior parte dos locais monitorados e, na estação Bangu, MÁ.
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:
A permanência do sistema de alta pressão sobre o Rio de Janeiro favorecerá céu claro a parcialmente nublado.
Assim espera-se a ligeira elevação das concentrações dos poluentes, o que deverá deixar a qualidade do ar
classificada como BOA e INADEQUADA nas localidades monitoradas.

ESTAÇÃO DE
MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR
CENTRO
COPACABANA
SÃO CRISTÓVÃO
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IRAJÁ
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CLASSIFICAÇÃO DA
QUALIDADE DO AR
BOA
BOA
BOA
BOA
REGULAR
MÁ
REGULAR
REGULAR

TEMPORARIAMENTE DESATIVADA**

Legenda: O3 – Ozônio; PM10 – Material Particulado; NO2 – Dióxido de Nitrogênio.

*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 06/10/17.

A RIOgaleão informa que o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, opera em condições visuais
para pousos e decolagens. Até as 5h30, três voos foram realizados, sem registro de atrasos e/ou cancelamentos.

