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‘Som da Vida’, no Parque dos Atletas: Neste sábado, estações BRT
Riocentro e Olof Palme ficam fechadas, das 22h às 5h e das 22h às 3h
Neste sábado (15/07), acontece o evento ‘Som da Vida’ no Parque dos Atletas. A Prefeitura do Rio preparou um
esquema especial na região. A partir das 15h, ocorre fechamento da pista lateral da Av. Salvador Allende, sentido Av.
Embaixador Abelardo Bueno, nos dias do evento. O público deve optar pelo transporte público, em especial o BRT.
As estações BRT Riocentro e Olof Palme ficarão TEMPORARIAMENTE FECHADAS, das 22h às 5h e das 22h às 3h,
respectivamente. Neste período, o embarque e desembarque de usuários deverá ser realizado no Terminal Parque
Olímpico. Confira o boletim especial no link : http://bit.ly/Boletim_SomDaVida

MARINA DA GLÓRIA | Festival de Inverno neste fim de semana. Trecho
da área de lazer do Aterro será bloqueado
Para o evento Festival de Inverno, que acontece nos dias 15 e 17 de julho, será montada uma operação no entorno da
Marina da Glória da seguinte maneira:
No sábado (15), a partir das 18h, haverá novamente o bloqueio dos acessos irregulares pela rotatória do MAM, pelo
estacionamento do Antigo Porcão Rio’s e pelo Monumento à Estácio de Sá (acesso à ciclovia). Às 2h, será feito um bloqueio
no Aterro do Flamengo (trecho da área de lazer), até as 6h. Apenas táxis regulamentados do município do Rio de Janeiro
terão à via. O embarque nos demais veículos deverá ser realizado na Av. Beira Mar.
No domingo (16), será antecipado, para as 14h, o bloqueio dos acessos irregulares pela rotatória do MAM, pelo
estacionamento do Antigo Porcão Rio’s e pelo Monumento à Estácio de Sá (acesso à ciclovia). A área de lazer do Aterro do
Flamengo será antecipada para às 2h, com previsão de liberação às 18h. Às 22h, o trecho da área de lazer será fechado
novamente, em ambos os sentidos. A liberação total da via está prevista para as 2h de domingo.

Interdições em São Conrado neste domingo para evento esportivo
Neste domingo, 16/07, haverá interdições em vias de São Conrado e Rocinha, para a Corrida Rocinha de Braços
Abertos – 6 Km. De acordo com a CET-Rio, da 0h às 17h, a Rua Berta Lutz será fechada. Já a Estrada da Gávea,
sentido São Conrado, ficará bloqueada para o trânsito das 7h30 às 11h, entre a Rua Cedro e o Largo da Macumba.
As seguintes vias ficarão fechadas das 7h55 até a passagem do último competidor:
- Av. Niemeyer (entre a Rua Berta Lutz e o Largo da Macumba e na altura da Rua Berta Lutz);
- Av. Aquarela do Brasil , altura da Av. Niemeyer;
- alça lateral da Autoestrada Lagoa-Barra (sentido Zona Sul, junto ao Mercado Popular) x Av. Niemeyer;
- alça lateral da Autoestrada Lagoa-Barra (sentido Barra) X Av. Niemeyer;

- Largo da Macumba x Estrada da Gávea;
- Estrada da Gávea x Rua da Caixa;
- Estrada da Gávea x Rua Nova / Rua Dionéia;
- Estrada da Gávea x Portão Vermelho;
- Estrada da Gávea x Rua Maria do Carmo;
- Estrada da Gávea nº 308 x Atalho.

Interdições no entorno do Nilton Santos (Engenhão) para a partida entre
Vasco e Santos, neste domingo (16/07)
Neste domingo, dia 16 de julho, ocorrerá o jogo entre Club de Regatas Vasco da Gama X Santos Futebol Clube, pelo
Campeonato Brasileiro - Série A - 2017, no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) com início às 16h e término às
18h. Segundo a CET-Rio, a Rua Doutor Padilha será interditada ao tráfego de veículos, entre 14h e 20h. A Rua Goiás,
Rua Guilhermina, Rua Arquias Cordeiro, Rua Piauí e Avenida Dom Helder Câmara serão cobertas pela operação e
receberão planos semafóricos especiais, de forma a priorizar a fluidez de trânsito, tanto no início como no término do
evento. No término do jogo, agentes de trânsito vão avaliar a necessidade de interdição da Rua Goiás, Rua Arquias
Cordeiro e Rua Guineza e Rua Doutor Padilha, trecho entre a Rua das Oficinas e a Rua Piauí para facilitar o
escoamento do público.
A partir da 0h de domingo, fica proibido o estacionamento, além dos locais já regulamentados, nas seguintes vias:
Rua Doutor Padilha; Rua José dos Reis; Rua Henrique Scheid; Rua das Oficinas; Rua Coronel Cunha Leal; Rua
Arquias Cordeiro; Rua Gentil de Araújo; Rua Benicio de Abreu; e Rua General Clarindo.
A prefeitura recomenda o uso de transporte público.

Botafogo x Sport de Recife | Esquema especial de trânsito no entorno do
Nilton Santos, para esta segunda-feira (17/07)
Nesta segunda - feira, dia 17/7, ocorrerá o jogo entre Botafogo de Futebol e Regatas x Sport Club do Recife, pelo
Campeonato Brasileiro - Série A - 2017, no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) com início às 20h e término às
22h. A operação no entorno começará às 17h, com previsão de término à 0h de terça-feira. Haverá bloqueio da Rua
Doutor Padilha. A Rua Goiás, Rua Guilhermina, Rua Arquias Cordeiro, Rua Piauí e Avenida Dom Helder Câmara
serão cobertas pela operação e receberão planos semafóricos especiais, de forma a priorizar a fluidez de trânsito,
tanto no início como no término do evento. No término do jogo a CET-Rio avaliará a necessidade de interdição da
Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro e Rua Guineza e Rua Doutor Padilha, trecho entre a Rua das Oficinas e a Rua
Piauí para facilitar o escoamento do público.
PROBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO: a partir da 0h de domingo, fica proibido o estacionamento, além dos locais já
regulamentados, nas seguintes vias: Rua Doutor Padilha; Rua José dos Reis; Rua Henrique Scheid; Rua das
Oficinas; Rua Coronel Cunha Leal; Rua Arquias Cordeiro; Rua Gentil de Araújo; Rua Benicio de Abreu; e Rua
General Clarindo. A prefeitura recomenda o uso de transporte público.

Av. Pres Vargas: interdições parciais, neste fim de semana, na altura da
Central do Brasil, para obras de manutenção do VLT
Para obras de manutenção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), há interdição ao tráfego de veículos na Avenida
Presidente Vargas, na altura da Central, da seguinte forma:
Das 22h do dia 14 de julho às 22h do dia 21 de julho de 2017:
- 2 faixas no sentido Praça da Bandeira;
- 1 faixa em direção à Candelária.
Das 22h do dia 21 de julho às 22h do dia 28 de julho de 2017:
- 1 faixa no sentido Praça da Bandeira;
- 2 faixas no sentido Candelária.

Linha Amarela tem interdições para obras e manutenção na via
Até 21 de julho, haverá interdição ao tráfego de veículos, no sentido Fundão, para por obras e serviços de
manutenção, nos seguintes trechos da Linha Amarela:
 Alça de Saída 3, alça de Acesso 3 e alça de Saída 4, de 10 a 14 de julho, das 22h às 5h;
 Alça de acesso 4 e Alça de Saída 5, de 17 a 21 de julho, das 22h às 5h.
Até dia 31 de julho, haverá interdição ao tráfego de veículos na Avenida Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela)
da seguinte forma:
 Uma faixa de rolamento, alternadamente, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre o Viaduto
Sobre a Estrada do Gabinal e a interligação com a Via Expressa Presidente João Goulart (Linha Vermelha),
de segunda a sexta, das 10h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes e aos sábados, domingos e
feriados, das 7h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes;
 Uma faixa de rolamento, alternadamente, em ambos os sentidos, das pistas das alças de acessos e saídas,
em toda a extensão, no trecho compreendido entre o Viaduto sobre a Estrada do Gabinal e a Via Expressa
Presidente João Goulart (Linha Vermelha), das 10h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes;
 Uma galeria, alternadamente, em ambos os sentidos, dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares,
Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto, das 22h às 5h dos dias subsequentes.
O tráfego de veículos será desviado pelas galerias não interditadas dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares,
Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto, com a ocorrência de mudança na circulação viária.

TransBrasil: Obra vai de Bonsucesso ao Trevo das Missões
- Desde o dia 3 de junho, ocorre nova frente de obras na Av. Brasil, com extensão do canteiro até a altura da
Passarela 19. Com a interdição, foi completado o trecho inicial de 6km, entre Bonsucesso e o acesso ao Trevo das
Missões. A obra ocupa totalmente a pista central (quatro faixas), sentido Zona Oeste, entre a Passarela 17 e o Trevo
das Missões (da Penha até Cordovil). Assim, ao todo, há interdições entre as passarelas 9 e 19 (Bonsucesso e Trevo
das Missões). Saiba mais: http://bit.ly/AvBrasilObras0306

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-140717

Bonde de Santa Teresa funcionará neste domingo (16/07)
Em virtude da 27ª edição do Arte de Portas Abertas, em Santa Teresa, que será realizada neste fim de semana, o
sistema de Bondes funcionará, excepcionalmente, no domingo, das 11h às 17h, para atender ao público do evento.
No sábado, o horário da operação será normal, das 10h às 18h.
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.
O Bonde de Santa Teresa funciona das 8h às 17h45, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 18h aos sábados, entre
os largos da Carioca e dos Guimarães, com saídas a cada 20 minutos. Não há operação aos domingos e feriados. O
evento, promovido pela Associação dos Artistas Visuais - Chave Mestra, ocorrerá das 10h às 18h.

Linhas 1 e 2 operando normalmente, das 6h à 0h.

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

As estações operam normalmente.

Estações Riocentro e Olof Palme temporariamente fechadas
As estações BRT Riocentro e Olof Palme ficarão TEMPORARIAMENTE FECHADAS neste sábado, das 22h às 5h e
das 22h às 3h, respectivamente, devido ao evento “Som da Vida”, no Parque dos Atletas. Neste período, o embarque
e desembarque de usuários deverá ser realizado no Terminal Parque Olímpico.

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

O RIOgaleão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Tom Jobim e Santos Dumont operam em
condições visuais para manobras de pousos e decolagens. Até as 10h40, dos 47 voos programados para o Galeão,
houve seis atrasos. No Santos Dumont, houve dois cancelamentos e um atraso dos 42 voos previstos.

A Defesa Civil do município registrou três ocorrências entre as 5h31 e 10h30 deste sábado, 15 de julho. Em caso de
emergência, ligue 199.

Sábado terá tempo firme no Rio de Janeiro, segundo o Alerta Rio
De acordo com o Alerta Rio, o sábado será de tempo estável na cidade do Rio por conta da influência de um sistema
de alta pressão. Deste modo, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Os ventos estarão
soprando com intensidade fraca a moderada e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior,
sendo a máxima prevista de 30°C.
Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Tarde
15/07/2017

Noite
15/07/2017

Madrugada
16/07/2017

Manhã
16/07/2017

Céu

Claro a Parcialmente Nublado

Claro

Claro

Claro

Precipitação

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Fraco a Moderado de E/SE

Fraco de NE/E

Fraco de N/NE

Fraco de N/NE

Tendência da Temperatura

Estável

Estável

Estável

Estável

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 15/07/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 29 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 14 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 13 °C

Máx.: 26 °C
Mín.: 17 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,3m às 13h56min do dia 15/07/2017
Alta: 1,0m às 18h54min do dia 15/07/2017
Baixa: 0,5m às 02h43min do dia 16/07/2017
Alta: 1,0m às 07h06min do dia 16/07/2017

Condições meteorológicas observadas no período:
A persistência do sistema de alta pressão ocasionou céu claro com poucas nuvens. Desta forma, observou-se a
manutenção das concentrações dos poluentes em relação ao dia anterior, em que a qualidade do ar ficou classificada
como BOA e REGULAR distribuídos entre os locais monitorados.
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:
A permanência do sistema de alta pressão favorecerá o predomínio de céu claro com poucas nuvens e temperaturas
em ligeira elevação. Assim espera-se a manutenção das concentrações dos poluentes, o que deverá deixar a
qualidade do ar classificada como BOA e REGULAR nas localidades monitoradas.

ESTAÇÃO DE
MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR
CENTRO

ÍNDICE DE
QUALIDADE DO AR
(IQA)

POLUENTE
DETERMINANTE
DO IQA

26

O3

CLASSIFICAÇÃO DA
QUALIDADE DO AR
BOA

COPACABANA
SÃO CRISTÓVÃO
TIJUCA
IRAJÁ
BANGU
CAMPO GRANDE
PEDRA DE GUARATIBA
U. M.G.M.
BANGU

46

PM10

28

O3

30

NO2

56

O3

53

O3

54

O3

49

O3

52

PM10

BOA
BOA

BOA

REGULAR
REGULAR
REGULAR
BOA
REGULAR

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

*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 14/07/17.

