
 

VILLAMIX NO PARQUE OLÍMPICO: Esquema especial de trânsito no 

entorno (18) 
No próximo domingo, dia 18 de novembro, ocorrerá o evento Maratona da Alegria VillaMix 2018 no Parque Olímpico. 

O início dos shows está previsto para 13h com diferentes atrações se apresentando até a 01h da madrugada do dia 

19. 

Objetivando minimizar os eventuais impactos na mobilidade da região e também garantir que o público do evento 

possa chegar e sair com tranquilidade e segurança, a Prefeitura, através da CET-Rio, preparou um esquema especial 

de trânsito nas principais vias do entorno do Parque Olímpico. A operação de trânsito contará com a participação de 

140 homens, entre Guardas Municipais, controladores da CET-Rio e apoiadores de tráfego, com 12 veículos 

operacionais e 20 motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os 

cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios durante todo o período do evento. 

Serão utilizados 14 painéis de mensagens variáveis móveis e fixos que informarão sobre os fechamentos e as rotas 

alternativas. Além disso, medidas complementares serão adotadas para orientação de motoristas e pedestres, como 

a instalação de grades e faixas de sinalização, como o exemplo abaixo. 

 

Planos semafóricos especiais serão implantados na região para garantir a fluidez e o Centro de Operações Rio - 

COR fará o monitoramento com câmeras de toda a área do evento, permitindo que técnicos da CET-Rio implantem 

ajustes na programação dos semáforos em função das condições do trânsito em cada momento. 

Não serão criadas áreas de estacionamento para o evento, o que, aliado às diversas interdições previstas, não 

recomenda a utilização de automóvel particular. Haverá reboques circulando na área de abrangência do evento com 

a finalidade de reprimir o estacionamento irregular e garantir a fluidez do tráfego. Os veículos estacionados 

irregularmente serão removidos para os depósitos públicos municipais. Além disso, 4 reboques (leves e pesados) da 

CET-Rio serão posicionados para desobstrução das vias em caso de quebra de algum veículo na região. 

 
INTERDIÇÕES: 

A partir das 13h  

- Avenida Salvador Allende, pista lateral, sentido Estrada dos Bandeirantes, entre o bypass na projeção da Rua 

Pedro Calmon e a Avenida Embaixador Abelardo Bueno;   

- Av. Embaixador Abelardo Bueno, pista lateral, sentido Avenida Ayrton Senna, entre a Av. Salvador Allende e a 

agulha da pista central para a pista lateral, altura da Jeunesse Arena. 

 

 

 

 



 
 

  

A partir das 21h 

- Ampliação do bloqueio da Avenida Salvador Allende que ficará com a pista lateral sentido Estrada dos Bandeirantes 

bloqueada no trecho entre a agulha próxima ao IRD – Instituto de Radioproteção e Dosimetria e a Avenida 

Embaixador Abelardo Bueno;  

- Interdição das pistas central e lateral da Av. Embaixador Abelardo Bueno no sentido Avenida Ayrton Senna, no 

trecho entre a Avenida Salvador Allende e a Via Autódromo. 

 

 

obs: Os horários informados acima poderão ser postergados de acordo com avaliação das equipes técnicas da cet-

rio que estarão atuando na região, levando-se em conta a circulação de público e as condições de trânsito. 

PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS VIAS Os bloqueios serão mantidos até o escoamento do público do evento, com 

previsão de liberação de todas as vias no máximo às 4h do dia 19. 

ROTA ALTERNATIVA Em função dos bloqueios no entorno do Parque Olímpico é recomendado aos motoristas que 

utilizem a Av. Ayrton Senna nos deslocamentos entre a região do Recreio dos Bandeirantes e a Linha Amarela. 

 

  

  

COMO CHEGAR: Para chegar e sair do evento, a Prefeitura recomenda a UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO – BRT e suas integrações.  

- O Terminal Centro Olímpico e a Estação Morro do Outeiro ficam mais perto da entrada do evento.  

- A Estação Rio 2 não será a melhor alternativa. Mas, se você descer por lá, pegue a Linha 50 (Terminal Centro 

Olímpico – Parador). 



- As estações Riocentro e Parque Olímpico ficarão fechadas das 22h às 6h. 

- E lembre-se: o Terminal Centro Olímpico e a Estação Morro do Outeiro são interligados por passagem subterrânea. 

- Evite acidentes. Não ande nas pistas. Compre ou recarregue seu bilhete antecipadamente. Valide o bilhete no 

Terminal Centro Olímpico e garanta a pulseira para embarcar mais tranquilamente na volta. 

CONHEÇA AS LINHAS QUE LEVAM À MARATONA DA ALEGRIA VILLAMIX 

50 – Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico – Parador 51 – Vila Militar x Recreio – Parador  

NA VOLTA, ALÉM DAS LINHAS 50 E 51, VOCÊ AINDA GANHA MAIS ESTE REFORÇO: 

90 – Centro Olímpico x Alvorada – Semidireto 93 – Madureira x Morro do Outeiro – Expresso  

 

Guarda Municipal atuará com 110 guardas no Festival Villa Mix 
A Guarda Municipal do Rio atuará com 110 guardas municipais nas ações de patrulhamento e de ordenamento e 

fiscalização do trânsito da terceira edição do Festival de Música Villa Mix. 

As ações terão início a partir das 9h com equipes de trânsito posicionadas em vários pontos de bloqueios das 

Avenidas Embaixador Abelardo Bueno e Salvador Allende, principais vias de acesso ao local do evento. Vale lembrar 

que a pista lateral da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, sentido Avenida Ayrton Senna estará interditada ao 

tráfego no trecho compreendido entre a Avenida Salvador Allende e a agulha da pista central para a pista lateral, na 

altura da Jeunesse Arena. O esquema especial conta ainda com equipes dos grupamentos especiais de Cães, Tático 

Móvel, Motociclistas e de Operações Especiais, além de 12 veículos. 

No local, não haverá vagas para estacionamento, por isso quem for ao evento deve priorizar o transporte público 

utilizando a linha 4 do metrô até a estação Jardim Oceânico para fazer a integração com o sistema BRT. 

A Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem 

Pública (Seop) vai atuar com três reboques no entorno do Parque Olímpico. Em caso de veículo removido, o cidadão 

deve imprimir a Guia de Pagamento e de Remoção (GPR), pelo site da Prefeitura ou no próprio depósito da 

prefeitura, que fica na Avenida Pedro II, 67, esquina com a Avenida Francisco Bicalho, próximo à Leopoldina. O 

depósito da prefeitura funciona todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. Link para 

consulta de veículo rebocado: https://bit.ly/2Ct2y4. 

 

 

Comlurb garante limpeza nas áreas de acesso do Villa Mix, na Barra da 
Tijuca 
A Comlurb fará a manutenção da limpeza da Via Olímpica e demais acessos e o trabalho na área interna será 
realizado por empresa particular. Oito garis vão atuar das 10h às 18h e mais oito garis das 19h às 3h. A partir de 24h, 
dois garis vão garantir o repasse. Será utilizado um caminhão compactador de grande porte para coletar os 
resíduos. Dez contêineres estarão dispostos nos acessos. 

https://bit.ly/2Ct2y4

