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Município segue em ESTÁGIO DE ATENÇÃO nesta segunda-feira
O município do Rio retornou ao ESTÁGIO DE ATENÇÃO às 10h30 de sábado (09/02). Na última quarta-feira (06/02),
quando um temporal atingiu a cidade, a capital fluminense entrou em ESTÁGIO DE CRISE. Equipes da Prefeitura
seguem atuando para finalizar as ocorrências causadas pelos impactos da chuva.

°

Avenida Niemeyer permanece interditada ao tráfego, nos dois sentidos
Avenida Niemeyer permanece totalmente interditada, em ambos os sentidos, para o trabalho das equipes da
Prefeitura do Rio na contenção das encostas, remoção da lama e retirada de árvores com ameaça de queda. Para os
moradores da região, a via está liberada entre o Leblon e o Vidigal. Os outros motoristas que trafegam entre Gávea e
São Conrado podem utilizar o Túnel Zuzu Angel.

°

*** Prefeitura intensifica força-tarefa neste domingo. Confira as ocorrências que ainda estão em andamento
no link: http://bit.ly/2N0t2xq

°

Semana com chuva no Rio: Pancadas de chuva a partir de terça-feira
Um sistema de alta pressão permanece influenciando o tempo na cidade do Rio. A segunda-feira será com sol e
calor, vento moderado, mas sem chuva. Máxima prevista de 39°C.
A terça-feira (12/02) será de nebulosidade variada e bastante calor na cidade do Rio. Há previsão de pancadas de
chuva em pontos isolados a partir da noite, por conta do calor e da umidade.
Na quarta-feira (13/02), a passagem de uma frente fria deixará o tempo instável na cidade do Rio. Haverá aumento
da nebulosidade ao longo do dia, e há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, ocasionalmente
muito forte, acompanhadas de rajadas de vento forte e raios, a qualquer hora do dia, sendo mais intensas a
partir da tarde.
**Destaca-se que os modelos numéricos de previsão do tempo indicam grandes acumulados de chuva
principalmente entre a tarde de 4ª feira (13/2) e a noite de 5ª feira (14/2).

*Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 7h55 do dia 11/02/19. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/

Na quinta e sexta-feira (14 e 15/02), a formação de um sistema de baixa pressão no oceano manterá o tempo
instável na cidade do Rio. Com isso, a previsão é de chuva moderada a forte, podendo ser muito forte, a
qualquer hora do dia, com possíveis rajadas de vento moderado a forte em toda a cidade do Rio.
A tendência é que o tempo continue instável no sábado (16/02), com previsão de chuva moderada a forte e
rajadas de vento forte/muito forte no Rio.

Previsão diária do máximo Índice de Raio Ultravioleta (IUV)
Desde o primeiro dia do Verão 2018/2019, 21 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a
Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio, divulga diariamente o índice ultravioleta máximo previsto para a
cidade do Rio. O número se refere ao pico de IUV do dia, na faixa de horário das 11h às 17h, quando a população
deve evitar a exposição prolongada ao sol.
O IUV mede o nível de radiação solar na superfície da Terra. Quanto mais alto o IUV, maiores os riscos de câncer da
pele e outros danos causados pela radiação UV. Confira o índice de UV diariamente antes de sair ao ar livre e tome
as medidas de proteção adequadas.
ÍNDICE MÁXIMO DE RAIO UV*

RISCO PARA A SAÚDE

RECOMENDAÇÕES

16

Extremo

Evite a exposição prolongada ao sol.

* Fonte: http://satelite.cptec.inpe.br/uv/

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
 Evite a exposição mais prolongada ao sol, das 11h às 17h.
 Evite ir à praia das 11h às 17h;
 A partir das 8h, proteja-se do sol com o uso de camisa, chapéu, e óculos escuros; use filtro solar e procure o
abrigo de sombras. A atenção deve ser redobrada com as crianças.

Obras da Transbrasil: alterações na Av. Brasil, em Coelho Neto
Desde domingo (10/2), estão interditados os acessos e as saídas da Av. Brasil, entre a Avenida Pastor Martin
Luther King Júnior e a Rua Ribeyrolles e Rua Bertichen, na altura de Coelho Neto, em ambos os sentidos. Os
bloqueios ocorrem para obras de duplicação da pista da Av. Brasil.

Veículos com origem ou destino à região da Pavuna e Coelho Neto devem atentar para os desvios, proibições
de estacionamento e inversão de sentido em vias da região.
Veja todos os detalhes no boletim especial: http://bit.ly/transbrasil100219

Av. Brasil | Penha: liberação da pista central, sentido Centro, e novos
bloqueios, no sentido Zona Oeste, desde 03/02
Foi liberada para o tráfego de veículos um trecho da pista central da Avenida Brasil, no sentido Centro, entre o
Megabox (Penha) e o Trevo das Missões (Cordovil). A liberação ocorreu às 5h da manhã do dia 3 de fevereiro. Ao
mesmo tempo, houve novos bloqueios em função das obras de execução de pavimentação no sentido Zona Oeste.
Veja mais no link espcial: http://bit.ly/boletimbrasilpenha010219

Av. Brasil: pista lateral interditada, em São Cristóvão, para obras do BRT
Desde dezembro de 2018, a pista lateral da Avenida Brasil está 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

Transbrasil: bloqueios nos acessos a Barros Filho
Devido às obras para duplicação da pista da
Avenida Brasil, entre Acari e Guadalupe, desde 13
de janeiro, estão interditadas partes dos acessos
entre a Av. Brasil e a Estrada João Paulo, na altura
de Barros Filho, da seguinte maneira:



Alça de acesso da Estrada João Paulo
para a Av Brasil, no sentido Centro;
Alça de acesso da Av Brasil para a Estrada
João Paulo, sentido Deodoro.

Os veículos que saem de Barros Filho (Estrada
João Paulo) em direção à Av. Brasil, no sentido
Centro, devem acessar a Av. Brasil no sentido
Zona Oeste e fazer o retorno na Estrada do
Camboatá, altura de Deodoro. Além disso, a linha intermunicipal 800L Nova Aurora x Madureira, via Barros Filho,
sofreu alteração de itinerário. Já os pontos dos ônibus não sofreram mudanças.
A Prefeitura do Rio recomenda o
http://bit.ly/transbrasil_BarrosFilho130119
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Avenida Brasil: obras da Cedae na altura de Bangu
Desde o dia 28/01, há bloqueios ao tráfego de veículos na Av. Brasil, sentido Santa Cruz, na altura de Bangu, para
obras de ampliação na rede da Cedae, da seguinte forma:
 Alça de acesso da pista central para a pista lateral, em frente à edificação de número 33.000;
 Uma faixa da pista lateral, entre as edificações de números 32.800 e 33.000.
As interdições acontecem até o dia 30 de março.

Manutenção programada nos túneis da cidade

Serviços de manutenção nos túneis Rio 450 e Prefeito Marcello Alencar
Até 15 de janeiro de 2020, das 23h às 5h dos dias subsequentes, para a realização de serviços de manutenção,
serão realizados os senguintes bloqueios:
 Túnel Marcello Alencar, sentido Aterro do Flamengo, às terças-feiras;
 Túnel Marcello Alencar, sentido Rodoviária, às quartas-feiras;
 Túnel Rio 450, em toda a sua extensão, às quintas-feiras.
Entre os dias 23 de janeiro e 6 de fevereiro de 2019, das 23h às 5h dos dias subsequentes:
 Túnel Marcello Alencar, sentido Aterro do Flamengo.
Entre os dias 7 e 17 de fevereiro de 2019, das 23h às 5h dos dias subsequentes:
 Túnel Rio 450, em toda a sua extensão.

Operação verão no Recreio dos Bandeirantes, Prainha e Grumari
Foi implantada a operação Verão no Recreio, desde dezembro de 2018, com interdições ao trânsito de veículos,
das 9h às 15h, nas seguintes vias:
 Av. 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 terão 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.

Interdições relacionadas ao Carnaval 2019
Confira as principais interdições na cidade relacionadas ao Carnaval 2019: ensaios técnicos de escolas de samba,
montagens de estrutura para os desfiles e apresentações de blocos de Carnaval. Acesse o boletim especial:
http://bit.ly/boletimcarnaval090219

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.
Veja interdições viárias autorizadas na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de obras, eventos e outros
motivos, no boletim de interdições programadas. Acesse o link: http://bit.ly/2UQkYSL

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

O BRT Rio informa que os intervalos estão regulares nos serviços dos corredores Transcarioca, TransOeste e
TransOlímpica.

Segundo o VLT Carioca, a Linhas 1 e 2 operam normalmente.

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

Linhas de ônibus que passam por Copacabana têm alterações
A Prefeitura informa que as linhas de ônibus que passam pela Rua Siqueira Campos, em Copacabana, sofreram
alterações no dia 19/01. Confira as linhas e os novos itinerários: bit.ly/2TU63Xk

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 10h, dos 82 voos programados para o Galeão,
houve quatro atrasos. No Santos Dumont, entre os 39 voos previstos, dois atrasos, mas sem cancelamentos.

A Defesa Civil municipal registrou 43 ocorrência das 5h31 às 10h30 desta segunda-feira (11/02). Em caso de
emergência, ligue 199.

Prorrogada a suspensão de restrição de entrada e circulação
A Prefeitura informa que foi prorrogada a suspensão às restrições de entrada e de circulação de veículos de carga,
assim como a proibição da operação de carga e descarga, previstas nos Decretos nº 42.272, de 20 de setembro de
2016, que dispõe sobre horário de circulação de veículos de carga e operação de carga e descarga, e nº 43.970, de

17 de novembro de 2017, que altera o Decreto nº 42.272, de 20 de setembro de 2016, que dispõe sobre horário de
circulação de veículos de carga e operação de carga e descarga. Com isso, os veículos de carga poderão circular em
quaisquer horário e dia da semana.

Condições meteorológicas observadas no período:
Com o afastamento do sistema de baixa pressão que atuava sobre o oceano próximo à cidade do Rio de Janeiro, a
sexta-feira foi de céu nublado a parcialmente nublado passando a claro, sem registro de chuva. Os ventos estiveram
fracos a moderados e as temperaturas permaneceram estáveis em relação ao dia anterior, resultando na ligeira
elevação das concentrações dos poluentes. Assim, a qualidade do ar ficou classificada como REGULAR na maior
parte dos locais monitorados e BOA nas estações Irajá e U.M. Santa Cruz.
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:
O novo posicionamento do sistema de alta pressão, associada à recirculação dos ventos vindos do oceano para o
continente favorecerá céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva fraca e/ou chuvisco em áreas
isoladas do Município com ventos fracos a moderados no decorrer do período. Assim, espera-se a manutenção 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 17h do dia 08/02/19.

