Domingo
19/03/17

29°
18°

Aviso de Ressaca
A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca informando que ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla
do Rio até às 21h de 2ª-feira, dia 20/03.
Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Noite
19/03/2017

Madrugada
20/03/2017

Manhã
20/03/2017

Tarde
20/03/2017

Céu

Encoberto

Nublado a Encoberto

Nublado a
Encoberto

Nublado a Encoberto

Precipitação

Chuva fraca a moderada
isolada

Chuva fraca a moderada
isolada

Chuva fraca

Chuva fraca isolada

Vento

Fraco a Moderado de E/SE

Fraco a Moderado de NE/E

Fraco de NE/E

Fraco a Moderado de
E/SE

Tendência da
Temperatura

Estável

Estável

Elevação

Elevação

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 20/03/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 28 °C
Mín.: 21 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 27 °C
Mín.: 20 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Alta: 0,9m às 18h54min do dia 19/03/2017
Baixa: 0,6m às 03h32min do dia 20/03/2017
Alta: 0,8m às 07h04min do dia 20/03/2017
Baixa: 0,5m às 15h36min do dia 20/03/2017

Esquema especial de tráfego estará em vigor no bairro de Madureira
neste domingo (19/03) para desfile da Portela
Neste domingo, dia 19 de Março, das 16h30 às 22h, será implantado esquema especial de trânsito no bairro
Madureira para a realização do desfile do G.R.E.S. PORTELA. A operação de trânsito contará com a participação de
agentes de trânsito da Prefeitura, entre Guardas Municipais e CET-Rio, que trabalharão para manter a fluidez, coibir
o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios nas ruas internas.
Veja todosos detalhes no link: http://bit.ly/2nyrr5a

Engenhão: esquema de tráfego para Vasco X Botafogo domingo (19/03)
Vasco e Botafogo se enfrentam, neste domingo (19/03), pelo Campeonato Estadual - Série A - 2017, no Estádio
Olímpico Nilton Santos (Engenhão), no Engenho de Dentro, Zona Norte da cidade. A partida está prevista para
começar às 18h30 e terminar às 20h30. Na região, estará em operação um esquema especial de tráfego que a CETRio preparou para as principais vias de acesso e entorno do estádio. Saiba mais: http://bit.ly/2m3sJI9

Informações sobre o trânsito em tempo real no Twitter: www.twitter.com/operacoesrio

Regras de circulação de veículos de carga e descarga no Rio de Janeiro
Está proibida a entrada e circulação de veículos de carga, e a operação de carga e descarga, em diversas ruas do
município do Rio de Janeiro. A proibição é das 6h às 10h e das 17h às 21h, de segunda-feira a sexta-feira, em dias
úteis. Acesse o boletim e veja todas as informações: http://bit.ly/Cargaedescarga

Av. Brasil: Mudanças na faixa seletiva desde janeiro de 2017
A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Transportes, liberarou mais uma faixa da Avenida Brasil, no
trecho entre o Caju e Barros Filho, em ambos os sentidos, no dia 16/01. A pista central voltou a ter três faixas para
veículos comuns e uma seletiva para ônibus e táxis. A mudança foi baseada em um estudo de capacidade e
demanda, visando melhorar a fluidez na via.
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/PrincipaisInterdicoes

Segundo o consórcio BRT Rio, operação normal.

S Segundo o MetrôRio, as linhas 1,2 e 4 operam normalmente. Nos fins de semana e feriados a trânsferência entre
as linhas 1 e 2 é feita na estação Estácio.

Segundo a Supervia, os ramais de Santa Cruz, Deodoro, Saracuruna, Japeri e Belford Roxo operam normalmente.

Segundo a concessionária do VLT, operação normal. O funcionamento da 2ª etapa do VLT Carioca, entre as paradas
Saara / Praça XV - continua das 8h às 14h, sem cobrança de passagem.

Rio Galeão 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 as 17h30 de hoje, dos 106 voos programados para o
Galeão, três atrasaram e um foi cancelado. No Santos Dumont, dos 74 previstos, três atrasaram e quatro foram
cancelados.

A Defesa Civil do município registrou três ocorrências entre as 10h31 e 17h30 deste domingo, 19 de março. Em caso
de emergência, ligue 199.

