Domingo
16/07/17
11:00

32°
14°

AVISO DE RESSACA
De acordo com a Marinha do Brasil, ondas de até 3 metros devem atingir o litoral do Rio de Janeiro, das 9h de terçafeira (18) às 9h de quarta-feira (19).

RECOMENDAÇÕES DA PREFEITURA
- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;
- Evitar a prática de esportes no mar;
- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;
- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;
- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;
- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo
de Bombeiros pelo telefone 193.

Domingo terá noite com céu parcialmente nublado e sem previsão de
chuva, diz Alerta Rio
Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Noite
16/07/2017

Madrugada
17/07/2017

Manhã
17/07/2017

Tarde
17/07/2017

Céu

Parcialmente Nublado

Parcialmente Nublado a
Claro

Claro a Parcialmente
Nublado

Parcialmente Nublado

Precipitação

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Fraco a Moderado de
NE/E

Fraco a Moderado de
N/NE

Fraco a Moderado de
NW/N

Fraco a Moderado de
W/NW

Tendência da
Temperatura

Estável

Estável

Estável

Estável

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 17/07/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 30 °C
Mín.: 17 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 31 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 32 °C
Mín.: 14 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 17 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Alta: 0,9m às 19h47min do dia 16/07/2017
Baixa: 0,5m às 03h45min do dia 17/07/2017

Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Noite
16/07/2017

Madrugada
17/07/2017

Manhã
17/07/2017

Tarde
17/07/2017

Alta: 0,9m às 08h11min do dia 17/07/2017
Baixa: 0,4m às 16h11min do dia 17/07/2017

MARINA DA GLÓRIA | Festival de Inverno neste fim de semana. Trecho
da área de lazer do Aterro está bloqueado
Para o evento Festival de Inverno, que acontece até 17 de julho, foi montada uma operação no entorno da Marina da Glória
da seguinte maneira:
No domingo (16), foi 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 tem 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.

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, 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:
Até 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 funciona neste domingo (16/07)
Em virtude da 27ª edição do Arte de Portas Abertas, em Santa Teresa, que é realizada neste fim de semana, o
sistema de Bondes funciona, excepcionalmente, das 11h às 17h deste domingo, para atender ao público do evento.
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.

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.

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

A 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 17h40, dos 102 voos programados, houve quatro
atrasos para o Galeão. No Santos Dumont, dos 59 voos previstos, houve três atrasos.

A Defesa Civil do município registrou duas ocorrências entre as 10h31 e 17h30 deste domingo, 16 de julho. Em caso
de emergência, ligue 199.

