Segunda-feira
20/03/17

28°
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 as 21h desta segunda-feira (20/03).
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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.: 20 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 27 °C
Mín.: 20 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Alta: 0,8m às 07h04min do dia 20/03/2017
Baixa: 0,5m às 15h36min do dia 20/03/2017
Alta: 0,8m às 22h08min do dia 20/03/2017
Baixa: 0,6m às 04h39min do dia 21/03/2017

Previsão sinótica do dia 20/03/2017
Ventos úmidos sopram do oceano em direção ao continente e mantêm a condição de tempo instável na Cidade do Rio de Janeiro
nesta segunda-feira. A previsão é de céu encoberto passando a nublado, com chuva fraca ao longo do dia. Os ventos terão
intensidade fraca a moderada, e as temperaturas estarão em elevação, com máxima prevista de 28°C e mínima de 18°C.

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.

A Rio Galeão informa que o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, opera em condições visuais
para pousos e decolagens. Até as 5h30 de hoje, todos os cinco voos realizados ocorreram normalmente.

A Defesa Civil do município registrou uma ocorrência entre as 17h31 deste domingo, 19, e as 5h30 desta segundafeira, 20 de março. Em caso de emergência, ligue 199.

Previsão diária do máximo Índice de Raio Ultravioleta (IUV)
Desde o primeiro dia do Verão 2016/2017, 21 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a
Sociedade Brasileira de Dermatologia, 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 15h, 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.
PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
- Evite a exposição mais prolongada ao sol, das 11h às 15h.
- Evite ir à praia das 11h às 15h;
- 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.
ÍNDICE MÁXIMO DE RAIO UV*

RISCO PARA A SAÚDE

RECOMENDAÇÕES

10,6

Muito Alto

Evite a exposição prolongada ao sol.

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

