Sexta-feira
16/06/17

29°
16°

Suspensas Áreas de Proteção ao Ciclista de Competição (APCCs)
Devido ao feriado de Corpus Christi, desde ontem (15/06), as APCCs do Aterro do Flamengo e da Praia da Reserva, na
Barra, estarão desativadas. As atividades retornam na próxima terça-feira, dia 20 de Junho.

Funcionamento das reversíveis para sexta-feira, dia 16 (ponto facultativo)
Em função da redução do fluxo de veículos esperada no período de feriado prolongado, haverá alteração no
funcionamento das reversíveis da cidade, nesta sexta-feira (16/06), da seguinte forma:
Tarde/Noite:
R. Teixeira Soares; R. Humaitá; e R. Jardim Botânico.
Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal estarão posicionadas para garantir a segurança dos usuários nos trechos
e poderão fazer ajustes operacionais caso necessário.

Ilha do Governador terá operação especial de trânsito e transportes para
final da Copa do Brasil Sub 20 nesta sexta, 16 de junho
Nesta sexta-feira, dia 16 de junho, o Estádio Arena da Ilha (Ilha do Urubu) receberá a final da Copa do Brasil Sub 20,
entre Flamengo e Atlético-MG, na Ilha do Governador, com previsão de início da partida às 16h. Os bloqueios terão
início às 12h, quatro horas antes da partida. A proibição de estacionamento na região começou à 0h de hoje. Veja
todos os detalhes no boletim especial: http://bit.ly/estadiodailha160617

Maratona do Rio, no domingo (18/06), tem esquema especial de trânsito
Para a Maratona do Rio, que ocorre neste domingo (18/6), a CET-Rio preparou um esquema especial. A competição
começa no Pontal e segue pela orla até o Aterro do Flamengo. A operação se inicia às 5h de sábado (17/6), com as
proibições de estacionamento. O Aterro será bloqueado às 20h de sábado e as áreas de lazer do Leblon, Ipanema e
Copacabana serão antecipadas para as 4h de domingo (18/6). Saiba mais: http://bit.ly/MaratonadoRio140617

TransBrasil: interdições de Bonsucesso à Irajá, até 12 de julho
Para as obras, haverá interdição ao tráfego de veículos na pista central da Av. Brasil, da seguinte forma:
 Interdição total, entre o último acesso à Rodovia Presidente Dutra e a Rua Lyrio Maurício da Fonseca,
sentido Deodoro, de 12 de junho até 1º de julho, das 22h30 às 5h30 dos dias subsequentes, com o desvio
para pista lateral;
 Interdição de uma faixa do pavimento rígido (concreto), entre a Av. Paris e a Linha Amarela, em ambos os
sentidos, de 12 de junho até 12 de julho. No sentido Deodoro, das 7h30 às 12h, e no sentido Centro, das 13h
às 16h30.

TransBrasil: obras entre as passarelas 9 e 19

No último dia 3, foi implantada nova frente de obras na Av. Brasil, até a Passarela 19. Com essa interdição, foi
completado o trecho inicial de 6km, entre Bonsucesso e o acesso ao Trevo das Missões. A obra passou a ocupar
totalmente a pista central (quatro faixas), sentido Zona Oeste, no trecho entre a Passarela 17 e o Trevo das Missões
(entre os bairros da Penha e Cordovil). Assim, há interdições entre as passarelas 9 e 19 (Bonsucesso e Trevo das
Missões). Saiba mais: http://bit.ly/AvBrasilObras0306

Linha Amarela: interdições para obras e manutenção, até 30 de junho
A via expressa terá interdições entre a Estrada do Gabinal e a Linha Vermelha e nos túneis da via, da seguinte forma:






Uma faixa em ambos os sentidos, alternadamente, entre o viaduto sobre a Estrada do Gabinal e a 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 em ambos os sentidos, alternadamente, das pistas das alças de acessos e saídas, em toda a
extensão, entre o viaduto sobre a Estrada do Gabinal e a Linha Vermelha, das 10h às 17h e das 22h às 5h
dos dias subsequentes;
Uma galeria dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares, Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto,
alternadamente, em ambos os sentidos , 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 de mão.
Será implantado regime de duplo sentido de direção, da seguinte forma:
 Para o fechamento dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares, Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo
Peixoto, sentido Fundão, as alças de acessos da Freguesia e da Estrada do Pau Ferro deverão ser
interditadas. Ocorrerá mudança de mão nas galerias dos túneis não interditadas e na Linha Amarela, entre a
Praça do Pedágio e as proximidades da Av.Geremário Dantas, passando a ter duas faixas operando no
sentido Barra e uma faixa no sentido Fundão;
 Para o fechamento dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares, Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo
Peixoto, sentido Barra da Tijuca, as alças de saída da Estrada do Pau Ferro deverão ser interditadas,
ocorrendo mudança de mão nas galerias dos túneis não interditadas e na Linha Amarela, entre a Praça do
Pedágio e as proximidades da Av. Geremário Dantas, passando a ter duas faixas duas faixas operando no
sentido Fundão e uma faixa no sentido Barra.

Túnel Marcello Alencar tem interdição para manutenção, até 16 de junho
Desde abril, as duas galerias do Túnel Marcello Alencar têm interdição, durante a noite, todos os dias da semana,
para a execução dos serviços de manutenção. Já durante o fim de semana, o Túnel Marcello Alencar opera
normalmente com as duas galerias abertas. Entre segunda e quinta-feira o fechamento, em ambos os sentidos,
ocorre das 22h às 5h. Às sextas-feiras o fechamento é das 23h às 6h. Esses bloqueios estão programados para
ocorrer até dia 16 de junho.

Ponte terá esquema operacional para o feriado de Corpus Christi
A concessionária Ecoponte estima que cerca de 862 mil veículos trafeguem nos dois sentidos da Ponte durante o
feriado de Corpus Christi, até segunda-feira (19/06). Para a volta, domingo e segunda-feira serão os dias de maior
movimento, com 168 mil carros em direção ao Rio. Durante o período, todos os efetivos do SOS Usuário Médico e
Mecânico da Ecoponte atuarão para garantir ainda mais rapidez nos atendimentos e na liberação das pistas. As
equipes estarão baseadas em pontos estratégicos da rodovia com viaturas de inspeção, motos, guinchos e
ambulâncias UTI e de resgate. Já na praça de pedágio, os papa-filas (arrecadadores volantes) agilizarão a passagem
dos veículos nos dias e horários de maior movimento.
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/interdicoes-6h-160617

As estações operam normalmente.

Prefeitura do Rio abre novo acesso ao Galeão para táxis
A Ponte Estaiada da Ilha do Governador está liberada ao tráfego de táxis. A circulação de táxis por esses trechos
ficará liberada de segunda a sábado, das 7h às 20h. A medida visa agilizar a chegada de taxistas e seus passageiros
ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. A redução de tempo no acesso ao Galeão deverá ser de 20 a 30 minutos no
horário de rush. A medida vale apenas para as seguintes áreas: viaduto de acesso ao corredor Transcarioca,
rotatória da Avenida dos Campeões, Arco Estaiado Prefeito Pedro Ernesto, Avenida Brigadeiro Trompowsky, ponte
estaiada e Avenida Vinte de Janeiro.
A liberação desses trechos permite que os táxis não precisem circular pela pista lateral da Avenida Brasil, onde o
trânsito sofre o impacto provocado pelas obras do corredor Transbrasil. Será implantada uma sinalização especifica
de orientação para os táxis e painéis de mensagens variáveis vão orientar os motoristas no novo trajeto.

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

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

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

Metrô antecipa horário de fechamento nos dias 17 e 24 de junho
O MetrôRio vai operar em esquema especial durante dois sábados consecutivos (17 e 24/06) para finalizar testes do
piloto automático na Linha 4.
Confira o funcionamento do MetrôRio:
Dias 17/06 e 24/06 (Sábados)
Linha 2 - Operação das 5h à meia-noite, da Pavuna a Estácio.
Linhas 1 e 4 - Operação das 5h às 22h de Uruguai a Jardim Oceânico e das 22h à meia-noite de Uruguai a Siqueira
Campos. A partir das 22h, as estações Cantagalo, General Osório, Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah, Antero
de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico serão fechadas.

A RIOgaleão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Tom Jobim, o Galeão, e Santos Dumont operam
em condições visuais. Até às 10h40 de hoje, dos 46 voos programados para o Galeão, três atrasaram. No Santos
Dumont, dos 32 voos previstos, houve quatro cancelamentos.

A Defesa Civil do município registrou sete ocorrências entre as 5h31 e 10h30 desta sexta-feira, 16 de junho. Em caso
de emergência, ligue 199.

Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Tarde
16/06/2017

Noite
16/06/2017

Madrugada
17/06/2017

Manhã
17/06/2017

Céu

Parcialmente Nublado a
Claro

Claro a Parcialmente
Nublado

Claro a Parcialmente
Nublado

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
NE/E

Tendência da
Temperatura

Estável

Estável

Estável

Estável

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 16/06/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 29 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 26 °C
Mín.: 18 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,3m às 14h30min do dia 16/06/2017
Alta: 0,9m às 19h38min do dia 16/06/2017
Baixa: 0,5m às 03h24min do dia 17/06/2017
Alta: 0,9m às 07h45min do dia 17/06/2017

