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Prefeitura divulga esquema operacional da cidade para o Rock in Rio 2017
O Rock in Rio 2017 ocorre de 15 a 17 de setembro e de 21 a 24 de setembro. Das 11h às 5h, todos os dias, haverá
interdições no entorno do Parque Olímpico, como na Av. Embaixador Abelardo Bueno, Estrada Coronel Pedro Corrêa
e Estrada Coronel Pedro Corrêa. A partir das 23h50, os bloqueios se estendem para vias como Av. Abraão Jabour e
Rua Pedro Calmon.
Para o transporte, serão criadas linhas especiais do sistema BRT até o Terminal Olímpico, para chegada e saída do
evento, uma partindo do Terminal BRT Jardim Oceânico e outra do Terminal Alvorada. Todos os cartões Riocard e
Bilhete Único serão aceitos, inclusive os cartões beneficiários de gratuidades, de acordo com a legislação
vigente. Além disso, o Metrô irá operar 24 horas para a saída do público. A estação metrô Jardim Oceânico, que é
conectada ao sistema BRT, funcionará 24 horas.
Saiba todos os detalhes
http://bit.ly/transitoRiR2017

no

Boletim

Especial:

http://bit.ly/2iQxCTV

ou

na

nota

do

Facebook:

Esquema especial de trânsito para Botafogo e Flamengo, neste domingo (10/09),
no Estádio Nilton Santos (Engenhão)
Botafogo e Flamengo se enfrentam, neste domingo (10/09), no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), em mais
uma etapa do Campeonato Brasileiro - Série A. Em virtude do jogo, que acontece das 19h às 21h, a CET-Rio
preparou um esquema especial de trânsito nas principais vias de acesso e entorno do estádio.
De acordo com o planejamento, haverá bloqueios até as 23h, nas seguintes vias: Rua Doutor Padilha, entre a Rua
Arquias Cordeiro e Rua das Oficinas; Rua Goiás; Rua Guilhermina; Rua Arquias Cordeiro; Rua Piauí; e Avenida Dom
Helder Câmara. Após o jogo, a CET-Rio avaliará a necessidade de interdição da Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro,
Rua Guineza e Rua Doutor Padilha, entre a Rua das Oficinas e a Rua Piauí, para facilitar o escoamento do público.
DESVIO DE TRÂNSITO:
Veículos procedentes da Rua Arquias Cordeiro, com destino à Rua José dos Reis, seguirão pela Rua Piauí, Avenida
Dom Hélder Câmara (sentido Pilares), retornando na alça do Viaduto Cristóvão Colombo, Avenida Dom Hélder
Câmara (sentido Centro), Rua Henrique Scheid e Rua José dos Reis;
Veículos procedentes da Rua Goiás, com destino à Rua Arquias Cordeiro, seguirão pela Rua Guilhermina, Rua
Engenheiro Nazaré, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro.

18ª edição da Bienal do Livro: Vá de BRT!
A melhor maneira de se chegar ao local é utilizar o BRT, que teve reforço da frota para a realização deste evento.

Evento no Sambódromo | Vias interditadas no entorno
Um esquema especial de trânsito está em operação na região do Sambódromo, devido à realização do festival “20
anos de Alegria”, da rádio FM O DIA, na Praça da Apoteose, neste domingo (10/09). Há interdições ao tráfego e
proibição do estacionamento em vias daquela imediação. Confira as vias interditadas:
- Rua Benedito Hipólito, entre Rua Carmo Neto e Avenida Marquês de Sapucaí, ficando livre o cruzamento com a
Rua Carmo Neto, até o término do evento;
- Rua Afonso Cavalcante, entre a Rua Amoroso Lima e a Rua Carmo Neto, das 12h até o término do evento;
- Rua Comandante Maurity, em toda a sua extensão, até as 2h desta segunda-feira (11);
- Rua Presidente Barroso, entre as ruas São Martinho e Júlio de Carmo, até as 2h desta segunda-feira (11);
- Rua Júlio do Carmo, entre as ruas Carmo Neto e Presidente Barroso, até as 2h desta segunda-feira (11);
- Rua Júlio do Carmo, entre Rua Presidente Barroso e Av. Marquês, até as 2h desta segunda-feira (11);
- Av. Marquês de Sapucaí, entre Av. Presidente Vargas e Rua Benedito Hipólito, até o término do evento;
- Av. Salvador de Sá, entre R Frei Caneca, sob o Elev 31 de Março, e Av. Marquês de Sapucaí, até o término do
evento;
- Do entroncamento de acesso do Elevado 31 de Março para a Av. Salvador de Sá, até o término do evento;
- Rua Frei Caneca, no retorno de acesso à Av. Salvador de Sá, até o término do evento;
- Rua Frei Caneca, entre a Rua Riachuelo e o Batalhão de Choque da PMRJ, até o término do evento;
Das 12h até o término do evento, estará proibido estacionar na Rua Amoroso Lima, entre Rua Afonso Cavalcante e
Av. Presidente Vargas; Rua Carmo Neto, Rua Heitor Carrilho e Av. Marquês de Sapucaí; e Rua Frei Caneca, entre a
Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá.
OBSERVAÇÃO: Será invertido o sentido do tráfego na Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcante e Av.
Presidente Vargas, que deverá funcionar no sentido Av. Presidente Vargas.

Alteração de trânsito na região da Central do Brasil
A Prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio, (Cdurp) e da Concessionária do VLT Carioca, informa alterações no
tráfego na área da Central do Brasil, por conta de intervenções para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos.
Desde 25/8, motoristas que vêm da Rua Visconde da Gávea não podem mais seguir em frente pela Praça Duque de
Caxias, para chegar à Av. Presidente Vargas. Quem trafega pela Rua Visconde da Gávea terá que fazer,
obrigatoriamente, o giro à esquerda na Av. Marechal Floriano, para acessar a Av. Presidente Vargas pela Av. Tomé
de Souza, que irá operar em sentido único. Quem trafega pela Av. Marechal Floriano, no sentido Central do
Brasil, terá que, obrigatoriamente, virar à esquerda na Av. Tomé de Souza para acessar a Av. Presidente Vargas.

Operação especial na ViaLagos para o feriado da Independência
Desde quarta-feira (06/09), a CCR ViaLagos está com as suas equipes e viaturas reforçadas para atender ao
aumento do fluxo de veículos na rodovia durante o feriado da Independência (7 de setembro). A expectativa é que
150 mil veículos passem pela ViaLagos durante o período. Na volta do feriadão, a previsão é de que 38 mil veículos
passem pela ViaLagos no domingo (10/09).
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-100917

Plano Inclinado da Penha: serviços de manutenção foram prorrogados
A Rioluz, empresa de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, informou na quarta-feira (24/08), que o trecho
do plano inclinado da Penha permanecerá sem funcionar por mais 15 dias, a contar da data do comunicado, devido a
serviços de manutenção corretiva e preventiva. O primeiro trecho e o acesso ao Santuário de Nossa
Senhora da Penha opera normalmente.

Operação especial de funcionamento do Bonde de Santa Teresa (até 10/09)
A Secretaria de Estado de Transportes informa que o sistema de Bondes de Santa Teresa funciona, em caráter
excepcional, neste domingo (10/09), das 11h às 16h30. As saídas acontecerão a cada 30 minutos, para atender a
moradores e visitantes do bairro. Neste sábado (09/09), o funcionamento será normal. Para usar o sistema, é
cobrada a tarifa de R$ 20. Moradores de Santa Teresa (previamente cadastrados), estudantes uniformizados da rede
pública e com o cartão escolar, pessoas acima de 65 anos e portadores do Vale Social têm gratuidade garantida.
O bonde funciona das 8h às 17h30, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 17h30 aos sábados, entre os largos da
Carioca e dos Guimarães.

As linhas 1 e 2 operam normalmente.

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

Vá de trem no futebol e nos eventos na cidade neste domingo (10/09)
A SuperVia vai oferecer nove viagens extras após o jogo entre Botafogo e Flamengo, que acontece às 19h deste
domingo (10/09), no estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte. Após o término do jogo, haverá
três composições para Japeri, três para Santa Cruz e três para a Central do Brasil, uma oferta de mais de 21 mil
lugares na volta para casa. Todas as viagens serão em trens com ar-condicionado, darão partida da estação
Olímpica de Engenho de Dentro e atenderão também as estações do ramal Deodoro. Para a ida ao estádio, os
torcedores contarão com os trens da grade regular.
O público que for ao Festival Gastro Beer Rio, na Quinta da Boa Vista, das 12h às 21h e ao evento em comemoração
aos 20 anos da rádio FM O DIA, na Praça da Apoteose, das 13h às 23h (domingo) também poderá contar com os
trens da grade regular para ir e voltar do evento. A concessionária orienta que os horários sejam pesquisados na
seção "Planeje Sua Viagem" no site, no aplicativo, no quadro de avisos das estações ou por meio do SuperVia Fone,
no número 0800.726.9494.

As estações operam normalmente.

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

Possibilidade de rajadas de vento moderado a forte nas próximas horas
De acordo com o Alerta Rio, segue a previsão de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva e possibilidade de
rajadas de vento moderado a forte.
Previsão para o Município do Rio de Janeiro
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Claro a Parcialmente
Nublado

Precipitação
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Tendência da Temperatura

Estável

Estável

Estável
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Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 11/09/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 34 °C
Mín.: 17 °C

Máx.: 33 °C
Mín.: 17 °C

Máx.: 34 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 34 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 19 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,4m às 00h32min do dia 11/09/2017
Alta: 1,1m às 05h28min do dia 11/09/2017
Baixa: 0,4m às 13h11min do dia 11/09/2017
Alta: 1,0m às 17h39min do dia 11/09/2017

Descrição sinótica do dia 10/09/2017
O domingo foi com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na cidade do Rio devido à atuação do sistema de alta pressão.
Alguns pontos da cidade apresentaram umidade relativa do ar baixa, com valores próximos de 30%. Os ventos ficaram com
intensidade moderada e as temperaturas permaneceram estáveis em relação ao dia anterior, sendo a máxima registrada de
33,7°C na estação Santa Cruz às 15h15 e a mínima de 18,1°C na estação Alto da Boa Vista às 05h30

A RIOgaleão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Tom Jobim, o Galeão, e Santos Dumont operam
no visual para pousos e decolagens. Até as 17h, no Santos Dumont, dos 71 voos previstos, houve dois atrasos e 10
cancelamentos.

A Defesa Civil do município registrou uma ocorrência entre as 10h31 e às 17h30 deste domingo, 10 de setembro. Em
caso de emergência, ligue 199.

