
 

TRANSBRASIL: bloqueios no sentido Centro, das 22h de sábado 

(28) às 10h de domingo (29). USE A LINHA VERMELHA 

 
Para obras da Transbrasil, a Av. Brasil terá interdições neste fim de semana, a partir das 22h de sábado, dia 28 de 

outubro, até as 10h de domingo, 29 de outubro. A CET- Rio recomenda que os motoristas evitem transitar pela 

Avenida Brasil no trecho entre Ramos e Manguinhos neste período (22h às 10h). 

 Das 22h de sábado (28) às 5h de domingo (29), a pista central, sentido Centro, estará interditada de Ramos até 
Benfica (da passarela 12 até a Rua Prefeito Olympio de Mello); 

 Da 1h às 2h de domingo, o sentido Centro será TOTALMENTE INTERDITADO (pistas central e lateral), na 
altura da Fiocruz, em Manguinhos.  

 Das 22h de sábado (28) às 10h de domingo (29), a pista central ficará fechada entre Ramos e Bonsucesso, entre 
as passarelas 12 e 9; 

 Das 22h de sábado (28) às 5h domingo (dia 29), será interditada a pista central, sentido Centro, no trecho entre 
Manguinhos e a Rua Prefeito Olympio de Mello. 

 

 



INTERDIÇÃO EM RAMOS E BONSUCESSO 

Das 22h de sábado (28) às 10h domingo (dia 29), será interditada toda a pista central, sentido Centro, entre as 

passarelas 12 e 9 ( de Ramos a Bonsucesso), para viabilizar reparo de drenagem. Durante a interdição da pista 

sentido centro, o acesso ao viaduto da Transcarioca para Ramos/Penha/Olaria estará fechado.  

DESVIOS 

Sentido Centro: os veículos com destino ao Centro devem seguir pela pista lateral. O desvio para a pista lateral 

acontece nas proximidades da passarela 12 e o retorno para a pista central acontece logo após o trecho interditado, 

nas proximidades da passarela 9. 

Sentido Zona Oeste: durante o período de interdição da pista central do sentido Centro, a reversível que ocorre 

nesta pista também será fechada. Assim, o desvio para os veículos que seguem sentido Zona Oeste deverá ser feito 

somente pela pista lateral. 

 

 



 

INTERDIÇÃO EM MANGUINHOS 

Das 22h de sábado (28) às 4h de domingo, será interditada a pista central, sentido Centro, no trecho próximo à 

FioCruz, em Manguinhos, para viabilizar içamento de passarela. Neste fechamento, haverá uma etapa de 

FECHAMENTO TOTAL DO SENTIDO CENTRO, da 1h às 2h de domingo.  

DURANTE O BLOQUEIO TOTAL DO SENTIDO CENTRO: veículos com destino para Centro, São Cristóvão e 

Niterói devem seguir pela Linha Vermelha. Veículos com destino para Benfica e São Cristóvão podem optar pela Rua 

Leopoldo Bulhões. Os caminhões com altura até 5,50m estarão autorizados a circular na Linha Vermelha durante o 

período de interdição total (entre 01h e 02h de domingo).  

Mais detalhes acesse aqui: http://bit.ly/bloqueioAvBrasil2810 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FbloqueioAvBrasil2810&h=ATNOEjH4Sv0VJT2fxepJHHYAENgCHQEpbu1aHuWzroJfutG2fSNcwHT7qZWoe4HKOm3pac0dWQKxhTBI3t5OcrtQLuDFYcK0P6CNkCDtwiXCvRYDgsiTvifV7QCzCIRRqITXY2JkWdle


INTERDIÇÃO DE MANGUINHOS ATÉ BENFICA 

Das 22h de sábado (28) às 5h domingo (dia 29), será interditada a pista central, sentido Centro, no trecho entre 

Manguinhos e a Rua Prefeito Olympio de Mello, para reparo da fibra ótica . O desvio será para a pista lateral.  

 

 

 


