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Prefeitura do Rio apresenta plano operacional para o Carnaval Rio 2018
Durante seis dias de Carnaval, o Sambódromo recebe os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial, Série A
e Escolas Mirins, totalizando 42 agremiações. Um esquema especial de trânsito no Centro da cidade e em todos os
seus acessos está em curso desde quinta-feira (8/2), no entorno do Sambódromo. As interdições da Avenida Pres
Vargas acontecem todos os dias de desfiles e podem ser consultadas no link: http://bit.ly/EsquemaCarnaval2018
CHUVA (MAIS AQUI -http://bit.ly/2G2GuMI): Núcleos de chuva moderada a forte avançam sobre a Baixada e já
causam pancadas de chuva moderada a forte na Z. Norte.

Esquema de tráfego para desfiles na Estrada Intendente Magalhães
Os bairros de Madureira e Campinho têm esquema especial de trânsito para a realização do Desfile de Blocos de
Enredo e Escolas de Samba dos Grupos B, C e D, nos dias 10, 11, 12, 13 e 17 de Fevereiro, das 18h até as 6h do
dia seguinte. Confira o planejamento de tráfego e as interdições aqui: http://bit.ly/CarnavalIntendente

Esquemas especiais de trânsito para grandes blocos de rua no Carnaval.
249 blocos desfilam de domingo até a 4ª feira de Cinzas
O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro tem um período de operação especial atendendo todos os blocos de rua da
cidade. A operação de trânsito durante o carnaval, dias 10 a 13 de fevereiro, conta, diariamente, com 900 homens
dedicados ao trânsito, entre controladores da CET-Rio, Guardas Municipais e apoiadores de tráfego, com apoio de
80 viaturas e 60 motocicletas, que trabalham para manter a fluidez do tráfego, coibir o estacionamento irregular,
ordenar os cruzamentos e orientar os pedestres. Além disso, 28 reboques da CET-Rio estão posicionados para
imediata desobstrução das vias em caso de acidentes ou quebras de veículos nas rotas de desvio.
Veja aqui o esquema operacional elaborado para os grandes blocos que animam as ruas da cidade durante os dias
de folia: http://bit.ly/grandesblocosderua2018
Aproveite e confira também
http://bit.ly/blocosderua_090218
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Funcionamento das faixas reversíveis durante o Carnaval
Em função da redução do fluxo de veículos esperada no período de CARNAVAL, haverá alteração no funcionamento
das reversíveis da cidade, conforme descrito abaixo:
SEGUNDA, dia 12/02/18
Todas as reversíveis suspensas.
QUARTA, dia 14/02/18
MANHÃ: todas as reversíveis suspensas;
TARDE: equipes da Guarda Municipal e da CET-Rio estarão a postos e avaliarão a necessidade de montagem das
reversíveis (Praça da Bandeira/Teixeira Soares, Humaitá e J. Botânico), se o volume de tráfego justificar.

Área de lazer da Praça da Cruz Vermelha suspensa até 18 de fevereiro
De acordo com a CET-Rio, a operação especial com a suspenção dessa área de lazer será mantida nos seguintes
dias 11, 12, 13, 14 e 18 de fevereiro de 2018, devido aos eventos carnavalescos na região.

Sensação térmica foi de 45,5ºC na Barra/Riocentro, neste domingo. Para
as próximas horas, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas
De acordo com o Alerta Rio, Devido ao calor há possibilidade de pancadas de chuva isoladas nesta noite na cidade do Rio.

Previsão para o Município do Rio de Janeiro
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Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 12/02/2018
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 38 °C
Mín.: 22 °C

Máx.: 38 °C
Mín.: 22 °C

Máx.: 39 °C
Mín.: 24 °C

Máx.: 39 °C
Mín.: 23 °C

Máx.: 34 °C
Mín.: 25 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,2m às 20h02min do dia 11/02/2018
Alta: 1,1m às 02h09min do dia 12/02/2018
Baixa: 0,4m às 08h36min do dia 12/02/2018
Alta: 1,1m às 14h02min do dia 12/02/2018

Descrição sinótica do dia 11/02/2018
O domingo foi mais um dia de temperaturas elevadas e calor no município do Rio de Janeiro. O céu ficou claro a parcialmente
nublado e os ventos foram fracos a moderados. As temperaturas permaneceram estáveis, sendo a máxima registrada de 37,9°C
nas estações Irajá e Santa Cruz às 15h45min e mínima de 21,5°C na estação Alto da Boa Vista às 06h00min. Para sensações
térmicas diárias, acesse: http://alertario.rio.rj.gov.br/sensacao-diaria.

Volta às aulas: Guarda Municipal monta esquema especial de trânsito
A Guarda Municipal do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira, dia 5, a Operação Volta às Aulas com um efetivo
de 40 guardas para atuar na fiscalização e orientação do trânsito nos principais corredores viários e de grande
concentração de escolas, em especial, as particulares, que registram movimento maior de veículos. A Subdiretoria
Técnica de Trânsito faz o monitoramento do trânsito, orientando os motoristas e auxiliando na travessia de alunos
para dar fluidez ao tráfego. Saiba mais: http://bit.ly/VoltaÀsAulasGMRio

Av. Brasil: bloqueios parciais e noturnos em Cordovil, Irajá e Manguinhos
Até 1º de março, haverá interdição parcial ao tráfego de veículos na Avenida Brasil, no trecho entre as passarelas 6 e
23, pista lateral, em ambos os sentidos, das 0h30 às 4h do dia seguinte.

BRT Transbrasil: Av. Brasil tem novas interdições entre Penha e Ramos
No dia 17 de dezembro de 2017, a obra concluiu o trecho da Avenida Brasil, SENTIDO ZONA OESTE, entre Ramos
e a Passarela 14 (Penha), com extensão total de 2km. No mesmo dia foi implantada uma nova frente de obras na Av.
Brasil, na pista central, SENTIDO CENTRO, na mesma altura do trecho que foi entregue. Veja os detalhes no boletim
especial: http://bit.ly/transbrasil161217

Obras do BRT Transbrasil: interdição também na Av. Brasil, Barros Filho
Desde o dia 3 de dezembro, uma faixa da alça de acesso da Estrada João Paulo para a Avenida Brasil, sentido
Oeste, fica bloqueada ao tráfego veicular para a construção da pista lateral da Avenida Brasil. Ônibus e caminhões
devem utilizar a Rua Cajurana, sob o Viaduto de Coelho Neto, para fazer o retorno da Avenida Brasil, sentido Centro,
para a via, sentido Oeste (Campo Grande). A fim de viabilizar a interdição, desde 2 de dezembro, está proibido
estacionar nessa alça.

Interditada a Av. Marechal Fontenelle para obras até 23 de fevereiro
No dia 6 de janeiro, a Avenida Marechal Fontenelle foi interditada para o tráfego de veículos, para a ampliação do
sistema de esgoto da Foz Águas 5. Essa interdição tem previsão de término no dia 23 de fevereiro de 2018.
Durante o período da obra, os motoristas deverão utilizar, preferencialmente, a Estrada General Canrobert da Costa
e a Transolímpica para seguirem sentido Recreio e Barra da Tijuca, já para o sentido Madureira deverão utilizar a
Avenida Duque de Caxias. Entre 6h e 20h, como opção de desvio local, deverá ser utilizada a seguinte rota: Rua
Núncio Ostini, Rua Jequitinhonha e Rua Manoel Nogueira de Sá. Já entre 20h e 6h a Avenida Marechal Fontenele
funcionará em meia pista no sentido Sulacap. Veja os detalhes: http://bit.ly/2CCgomI

Operação Verão: controle nos acessos da Prainha e de Grumari
Até o dia 11 de março de 2018, está em vigor a Operação Verão 2017/2018 para o controle de acesso aos Parques
Naturais Municipais da Prainha e Grumari. O objetivo é equilibrar a oferta e procura de estacionamento, coibir o
estacionamento irregular e a entrada de ônibus de turismo. O fechamento tem previsão de ocorrer das 8h às 15h,
conforme a necessidade. Diante da ocupação total das 800 vagas dos Parques da Prainha e de Grumari, poderá
haver antecipação e ou postergamento do horário. Após o fechamento, a saída e Grumari e da Prainha ocorrerá pela
cancela da Av.Estado da Guanabara com Estr. do Pontal. Saiba mais: http://bit.ly/PrainhaeGrumariVerão

Funcionamento das áreas de lazer
A CET-Rio informa que, em função do horário de verão, o encerramento das áreas de lazer da cidade foi alterado
para as 19h nos domingos e feriados. A medida vale até o dia 17 de fevereiro de 2018.
Veja regras para circulação de veículos de carga e para operação de carga e descarga no município. Confira
as restrições para este tipo de atividade em nosso boletim especial: http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217
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-110218

Bonde de Santa Teresa terá esquema especial no Carnaval
Em virtude da tradicional programação de desfiles de blocos em Santa Teresa, os Bondes circulam em esquema
especial. A medida visa garantir a segurança e a tranquilidade dos foliões, já que os desfiles ocorrem no mesmo
percurso realizado pelo Bonde.

Não haverá operação nos dias 13, 17 e 18 de fevereiro. No dia 12 (segunda-feira de Carnaval),
o Bonde circulará das 8h às 14h. Já no dia 14 (quarta-feira de Cinzas), a operação ocorrerá das 8h às 13h.
Nos demais dias, o sistema funcionará normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 17h30; aos sábados, das
10h às 17h30; e aos domingos e feriados, das 11h às 16h30, entre os largos da Carioca e dos Guimarães.
Para usar o sistema, é cobrada a tarifa de R$ 20. Moradores do bairro (previamente cadastrados), estudantes da
rede pública uniformizados e com o cartão escolar, pessoas acima de 65 anos e portadores do Vale Social têm
gratuidade garantida.

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

SuperVia oferecerá trens extras nas madrugadas de Carnaval
Além de atender aos foliões, concessionária irá transportar gratuitamente integrantes de escolas de samba
A SuperVia segue com o planejamento do Carnaval 2018 com partidas extras nas madrugadas dos dias 12 e 13 de
fevereiro, em que serão realizadas viagens da Central do Brasil para os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna,
entre 0h e 5h25. Na operação das madrugadas, somente a estação Central do Brasil estará aberta para embarque.
Todas as outras estações do sistema ferroviário funcionarão somente para desembarque de passageiros.
Cordão do Bola Preta:
Para a ida ao desfile do Cordão da Bola Preta, no sábado de Carnaval (10/02), além dos trens disponíveis na grade
horária do dia, serão oferecidos 12 mil lugares adicionais em seis viagens extras, sendo três delas no ramal Santa
Cruz e três no ramal Japeri. As partidas extras de Santa Cruz para a Central do Brasil serão às 7h29, 8h29 e
9h14. Já as viagens adicionais de Japeri para a Central partirão às 7h17, 8h17 e 9h02. As viagens extras de volta
para casa serão realizadas de acordo com a movimentação de passageiros, monitorada pelo Centro de Controle
Operacional da concessionária.
Segunda e Terça-feira de Carnaval:
Na segunda-feira (12/02) e terça-feira (13/02), os trens vão operar com grade horária de domingo e feriados. Na
segunda-feira, haverá acréscimo de viagens ao longo do dia.
Quarta-feira de Cinzas:
Já na quarta-feira de Cinzas (14/02), a grade de referência será a de sábado, e também haverá partidas
extras para esticar o horário término da operação comercial.
SuperVia transportará gratuitamente integrantes de oito escolas de samba para os desfiles na Sapucaí
Integrantes de oito escolas do Grupo Especial e Série A do Rio de Janeiro vão viajar de graça nos trens da SuperVia,
tanto na ida quanto na volta do Sambódromo. Cerca de 20 mil bilhetes serão distribuídos entre as agremiações da
Beija-Flor, Mocidade, Grande Rio, Portela, Acadêmicos de Santa Cruz, Inocentes de Belford Roxo, Unidos de Padre
Miguel e Unidos de Bangu, nos dias de desfiles na Sapucaí. A iniciativa reforça os laços históricos do trem do Rio
com o samba, dando continuidade à parceria com as escolas que margeiam a linha férrea e ajudam na preservação
da nossa cultura.

Linhas 1 e 2 fora de operação temporariamente devido aos blocos no Centro e ao deslocamento de carros
alegóricos.

Concessionária reforça operação para o Carnaval
As linhas 1 e 2 estão com reforço operacional para garantir o acesso aos principais eventos no entorno das regiões
central e portuária. Interrupções parciais estão previstas apenas no momento da passagem dos grandes blocos na
Primeiro de Março. Locais em que são esperados maior fluxo de pessoas, como Praça XV, Tiradentes e Harmonia,
serão gradeadas para orientar o melhor acesso dos passageiros.

*Linha 2 do VLT tem operação diferenciada até o dia 9 de fevereiro. Medida vale para dias úteis com sequência de
intervenções no Túnel da Providência. A linha 2 terá circulação normal entre Praia Formosa e Praça XV de 6h às
11h, com intervalos de aproximadamente 7 minutos. De 11h às 20h, não haverá interrupção. Os intervalos passam
para 15min, com um serviço extra entre Central e Praça XV, mantendo o tempo de espera em 7min neste trecho.A
partir de 20h nos dias úteis e nos finais de semana, a linha 2 não sofre alterações.

As estações operam normalmente.

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

MetrôRio funcionará 24h durante o Carnaval 2018
Esquema especial começou às 5h da manhã desta sexta-feira (9/2) e vai até as 23h59m da terça-feira de Carnaval
(13/2). Linha 2 irá da estação Pavuna até a estação Jardim Oceânico a partir das 5h de sábado (10/02).
Lembrando que o embarque de bicicletas, pranchas de surf e grandes volumes não será permitido durante
todo o carnaval.

A RIOgaleão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, e Santos
Dumont operam em condições visuais para pousos e decolagens. Até 17h, dos 94 voos previstos para o Galeão, um
atrasou. No Santos Dumont, entre os 60 voos programados, houve 16 cancelamentos.

