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

Av. Brasil: Pistas central e lateral, sentido Zona Oeste, terão interdições noturnas, a
partir da próxima segunda-feira (13/11)
A pista lateral da Av. Brasil, sentido Zona Oeste, será totalmente interditada, entre os dias 13 e 17 de novembro, das
23h às 4h, entre as passarelas 14 e 15 (altura do CIAGA), para a realização de obras elétricas e de drenagem
referentes ao corredor BRT Transbrasil. Durante a interdição, veículos serão desviados para a pista central. Também
a partir do dia 13 de novembro, haverá bloqueio total da pista central da Av. Brasil, sentido Zona Oeste, porém no
trecho entre o Trevo das Margaridas e a passarela 23. Este último fechamento acontecerá sempre, das 23h às 4h,
até o dia 24 de novembro. No trecho, enquanto a via estiver interditada, os veículos serão desviados para a pista
lateral.
A operação de trânsito contará com sinalização específica e controladores da CET-Rio, que trabalharão para manter
a fluidez nos desvios do tráfego. O Centro de Operações Rio (COR) estará monitorando toda a área da interdição
com câmeras para garantir a fluidez do trânsito, em sintonia com o monitoramento de campo.

Transbrasil: Mudanças na Av. Brasil, no trecho entre a Passarela 14 (Penha) e o
Trevo das Missões, desde 17/09
Em 17 de setembro, foi concluída a obra na pista central da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, no trecho entre a
Passarela 14 (Penha) e o Trevo das Missões. No mesmo dia, foi implantada uma nova frente de obras na pista
central, sentido Centro, no mesmo trecho. As alterações na obra começaram às 22h30 do dia 16. Para minimizar os
impactos, no trecho da interdição, a pista central do sentido Oeste, reaberta ao tráfego, opera com duas faixas no
sentido Centro. Confira todas as informações aqui: http://bit.ly/mudancasavbrasil1609

Recreio dos Bandeirantes: Interdições na região do Pontal e da Praia da Macumba
Por medida de segurança, após o desmoronamento de trechos do calçadão da Praia da Macumba, no Recreio dos
Bandeirantes, Zona Oeste da cidade, foram realizados bloqueios na Estrada do Pontal. Quem segue no sentido
Grumari encontra interdição parcial da via na altura da Rua Zélio Valverde, por onde o tráfego é desviado, e total na

altura da edificação de número 6.500. Já no sentido Barra da Tijuca, há fechamento parcial da via no cruzamento
com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho, onde ocorre o desvio, e total, a partir do Camping Clube do Brasil.
Ainda na região, motoristas que seguem da Avenida das Américas para a Estrada Vereador Alceu de Carvalho
encontram dois pontos de bloqueio nesta última via, sendo o primeiro já no cruzamento com a Avenida das Américas
e o segundo na altura da Avenida Teotônio Vilela, próximo à 42ª DP (Recreio).
Agentes da CET-RIO e da Guarda Municipal atuam nos pontos de bloqueio. Veja as recomendações da Defesa Civil:
http://bit.ly/2ylrBEY

Mudança no horário de algumas faixas reversíveis
A CET-Rio informa que, após estudo técnico em algumas faixas reversíveis da cidade, foi constatada redução da
demanda em certos horários. Por isso, desde 9 de outubro, algumas das faixas reversíveis tiveram seus horários
reduzidos. Houve implantação de sinalização e faixas, com a indicação dos novos horários:
 Av. Professor Manoel de Abreu - das 6h30 às 10h (atualmente é das 6h30 às 11h);
 Av. Presidente Vargas - das 7h às 10h (atualmente é das 6h às 11h);
 Radial Oeste - das 16h30 às 19h30 (atualmente é das 16h30 às 20h);
 Rua Humaitá - das 17h às 19h (atualmente é das 17h às 20h);
 Rua Jardim Botânico - das 17h às 20h (atualmente é das 17h às 21h).

Devido ao Horário de Verão, mudanças no funcionamento das áreas de lazer
A CET-Rio informa que, em função do Horário de Verão, o encerramento das áreas de lazer da cidade foi alterado
para as 19h nos domingos e feriados, em 15 de outubro de 2017. A medida vale até o dia 17 de fevereiro de 2018.

Transolímpica: Interdições nos túneis Senador Nelson Carneiro e Cauby Peixoto
Para realização de serviços de manutenção, haverá interdição total das faixas das galerias dos túneis Senador
Nelson Carneiro e Cauby Peixoto, da seguinte forma:
 Pista sentido Av. Brasil, entre o KM 7 (Estação BRT Boiuna) e o KM 4 (Praça do Pedágio), das 22h30 dos
dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de novembro, às 5h dos dias subsequentes;
 Pista sentido Barra da Tijuca, entre o KM 4 (Praça do Pedágio) e o KM 7 (Estação BRT Boiuna), das 22h30
dos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de novembro, às 5h dos dias subsequentes.
Será invertido o regime de mão de direção da seguinte forma:
 Calha do BRT, das galerias dos túneis Senador Nelson Carneiro e Cauby Peixoto, sentido Barra da Tijuca,
das 22h30 dos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de novembro, às 5h dos dias subsequentes;
 Calha do BRT, das galerias dos Túneis Senador Nelson Carneiro e Cauby Peixoto, sentido Av. Brasil, das
22h30 dos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de novembro, às 5h dos dias subsequentes.

Linha Amarela: Novo horário de interdição do acesso à via
Desde 16 de outubro, foi alterado o horário de interdição do acesso à Linha Amarela, sentido Fundão, na Rua Eurico
Souza Leão, que recebe os veículos provenientes da Rua Leopoldo Bulhões. Esse acesso ficará bloqueado no
período das 6h às 9h30, de segunda a sexta-feira. A alteração representa um pequeno ajuste, de 30 minutos, em
relação ao funcionamento atual, que é das 6h30 às 9h30. A mudança faz parte das medidas operacionais que são
implantadas diariamente no trânsito da cidade.
Ainda na Linha Amarela, do dia 9 ao dia 17 de novembro, das 22h às 5h, para realização de obras, haverá a
interdição ao tráfego de veículos das alças de Acesso 1B, 2 e 3 e na Alça de Saída 1B, sentido Barra da Tijuca.

Obras de recuperação do Túnel Marcello Alencar, até 8 de dezembro
Para obras, haverá interdição noturna ao tráfego no Túnel Marcello Alencar, Galeria Mar, na pista sentido Avenida
Brasil. O fechamento será das 0h às 5h, do dia 8 de novembro ao dia 8 de dezembro de 2017.

Fechamento noturno do Túnel Rio 450 para manutenção
A concessionária Porto Novo informa que o Túnel Rio450 fica fechado toda quinta-feira, das 23h às 4h, para
execução de serviços de manutenção. Neste horário, os motoristas devem seguir pela Avenida Presidente Vargas ou
pelo Túnel Prefeito Marcello Alencar. A equipe de trânsito da concessionária orienta o tráfego, e um painel de
mensagem variável fica posicionado próximo à Avenida Presidente Vargas para informar os motoristas.

Regras para circulação de veículos de carga no Rio
Conheça as regras para a circulação de veículos de carga, e para a operação de carga e descarga, no Rio. Confira
as restrições para este tipo de atividade no nosso boletim especial: http://bit.ly/circualcaocaminhoes2017

Operação Verão: Controle nos acessos da Prainha e de Grumari
Desde 21 de outubro, está em vigor a Operação Verão 2017/2018 para o controle de acesso aos Parques Naturais
Municipais da Prainha e Grumari. O objetivo é equilibrar a oferta e procura de estacionamento (200 vagas na Prainha
e 600 vagas em Grumari), coibir o estacionamento irregular e a entrada de ônibus de turismo. A operação irá até o
dia 11 de março de 2018.
Os acessos serão controlados e fechados nos cruzamentos Avenida Estado da Guanabara x Estrada do Pontal e
Estrada de Grumari x Estrada Roberto Burle Marx, em caso de ocupação total das vagas de estacionamento
oferecidas em áreas definidas, com monitoramento efetuado, com motocicletas, por agentes de trânsito da GM-RIO.
O fechamento tem previsão de ocorrer das 8h às 15h, conforme a necessidade. Diante da ocupação total das 800
vagas dos Parques da Prainha e de Grumari, poderá haver antecipação e ou postergamento do horário. Após o
fechamento, a saída e Grumari e da Prainha ocorrerá pela cancela da Av.Estado da Guanabara com Estr. do Pontal.
Em virtude das obras de recuperação da Praia da Macumba e parte da Praia do Pontal, está interditada a Estr. do
Pontal, entre Av. Zélio Valverde e Estr. Vereador Alceu de Carvalho, sendo liberado somente acesso aos moradores.
Saiba mais: http://bit.ly/PrainhaeGrumariVerão

Barra da Tijuca
12 de novembro – Para realização do evento “Barra Indoor Mundo Novo – Gastronomia Artesanal”, das 8h ás 24h,
haverá interdição ao tráfego da Av. Eng. Mario Fernandes Guedes, entre Av. das Américas e Av. Malibú.

Vila Kennedy
Até 28 de novembro de 2018 – Para a execução de obras, haverá interdição ao tráfego de veículos da pista lateral
da Avenida Brasil, sentido Campo Grande, entre a edificação de nº 35.799 e a Rua Restinga e entre a edificação de
nº 34.530 e a Rua Vigilante Fortunato.

Jacarepaguá
Até 12 de novembro – Para lançamento de cabo em caixa subterrânea, das 22h às 5h, haverá interdição ao tráfego
de veículos de uma faixa de rolamento, pista central, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, da altura da Estrada
Coronel Pedro Corrêa até Avenida Salvador Allende, até altura da Avenida Olof Palme – Jacarepaguá.
Até 12 de novembro – Para construção de travessia de rede de gás, das 22h às 5h, haverá interdição ao tráfego de
veículos de uma faixa de rolamento, de forma alternada, da Estrada Rodrigues Caldas, em frente a edificação de nº.
1696.

Santa Cruz
Até 25 de novembro – Para realização de obras, haverá interdição de uma faixa de rolamento, ao tráfego de
veículos da Estrada de Urucânia, no trecho compreendido entre a Travessa Cação Vermelho e a Linha de Austin,
sentido Santa Cruz.

São Cristóvão
Até 30 de abril de 2018 – Para obras de implantação de poços de tronco coletor e recapeamento de vias, haverá a
interdição ao tráfego de veículos da Rua São Cristóvão, pista sentido Avenida Brasil, no trecho compreendido entre a
Rua Escobar e a Rua Benedito Otoni.

Marina da Glória: Esquema de trânsito para o Mimo Festival, neste final de semana
Neste final de semana, dias 10, 11 e 12 de novembro, será realizado o evento Mimo Festival com atrações
musicais nacionais e internacionais na Marina da Glória, a partir das 16h.
A operação de trânsito será realizada por agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e operadores de tráfego
contratados pela organização do evento, que irão orientar motoristas e pedestres, garantir a fluidez do trânsito e
efetuar as intervenções necessárias. Além disso, o Centro de Operações Rio (COR) fará o monitoramento de toda a
região do entorno do evento.
Painéis de mensagens variáveis orientarão os motoristas quanto às intervenções implantadas e informarão as
condições do tráfego nas vias do entorno. Havendo necessidade, poderão ser implantados ajustes na programação
dos semáforos com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito.
Chegada do Público
O acesso ao evento deverá ser feito, preferencialmente de transporte público: metrô, ônibus ou táxi, pois não serão
criadas áreas específicas de estacionamento.
Ao público que optar por utilizar ônibus, o desembarque deverá ser realizado na Av. Beira Mar, nas proximidades da
Praça Luís de Camões, utilizando as passarelas do Aterro para acesso à Marina.
Aos que optarem pelo metrô, devem utilizar a estação Glória e caminharem até a passarela próxima à Rua do
Russel.
Para aqueles que utilizarem táxis, o desembarque será feito na Av. Infante Dom Henrique, no Aterro, em frente ao
acesso à Marina. Agentes de tráfego orientarão os motoristas e organizarão a parada de veículos de forma a
proporcionar segurança ao público e manter a fluidez do trânsito. É de suma importância que motoristas e pedestres
sigam as orientações dos agentes.
Saída do Público – Interdição das pistas do Aterro nos três dias de evento, da seguinte forma:
Sexta e sábado, a partir da meia noite, com previsão de abertura às 4h;
Domingo a partir das 22h, com previsão de abertura às 2h;
Com o objetivo de proporcionar maior segurança ao público, as pistas de rolamento do Aterro, serão interditadas ao
tráfego de veículos, no mesmo trecho utilizado como Área de Lazer aos domingos e feriados, sendo permitido
apenas o acesso de táxis regulamentados pela Secretaria Municipal de Transportes que serão direcionados à área
de embarque em frente ao acesso à Marina, no mesmo local do desembarque. Demais veículos poderão fazer o
embarque na Av. Beira Mar, na altura da Praça Luís de Camões.
Ao público que optar por utilizar ônibus ou Metrô, deverão ser utilizadas as passarelas do Aterro da mesma forma
como na chegada.
Ligação entre Zona Sul e Centro
Com a interdição do Aterro, a ligação entre a Zona Sul e o Centro poderá ser feita pela Praia do Flamengo e Avenida
Beira Mar, havendo ainda a Rua do Catete e o Túnel Santa Bárbara como opções.
A SEOP - Secretaria de Ordem Pública atuará com 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.

Reboques da CET-Rio serão posicionados para desobstrução das vias em caso de quebra de algum ônibus ou outro
veículo.
Como chegar
Para acesso ao evento, a CET-Rio recomenda a utilização de transporte público regulamentado.
METRÔ – A estação mais próxima ao evento é a da Glória, devendo ser utilizada a passarela na altura da Rua do
Russel.
ÔNIBUS DE LINHAS REGULARES – Diversas linhas passam pela área do evento, vindo de várias as regiões da
cidade.
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
NÃO SERÃO CRIADAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO PARA O EVENTO, PORTANTO NÃO É RECOMENDÁVEL
A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR.
- Os motoristas devem, sempre que possível, evitar circular pela área do evento, procurando rotas alternativas para
seus trajetos.
- Para sua segurança, os pedestres devem utilizar as passarelas do Aterro e fazer a travessia das vias nos locais
onde há semáforo.

Lagoa: Para obras, interdições na Gal Garzon e Lineu de Paula Machado
Desde 24 de outubro, a Rio Águas iniciou o serviço de desassoreamento da calha do Rio dos Macacos, no trecho
que se inicia na Rua General Garzon e termina na Rua Batista da Costa.
1ª ETAPA: Interdição da Rua General Garzon – Pista da direita
Inicialmente o serviço será realizado na Rua General Garzon, sendo necessária a interdição da pista da direita, junto
ao Jockey Club. A pista da esquerda e o acesso à Av. Lineu de Paula Machado serão mantidos abertos à circulação.
2ª ETAPA: Interdição da Av. Lineu de Paula Machado – Pista da direita
Na segunda etapa será interditada a pista da direita da Av. Lineu de Paula Machado, entre a Rua General Garzon e a
Rua Batista da Costa. Durante essa etapa, motoristas que estiverem circulando pela pista da esquerda da Lineu de
Paula Machado poderão acessar a Rua J. J. Seabra.
Acesso dos moradores
O acesso dos moradores da Av. Lineu de Paula Machado será mantido durante o período de interdição.
Proibição de estacionamento
Durante a realização do serviço na Av. Lineu de Paula Machado, será proibido o estacionamento, no trecho entre a
Rua Saturnino de Brito e a Rua Batista da Costa, a fim de permitir as manobras do equipamento.
Demais informações
O serviço deverá durar cerca de 20 dias e será realizado de segunda a sábado, das 7h às 17h.

Humaitá
Até 31 de março de 2018 – Das 10h às 16h, está permitido o estacionamento de veículos para realização de
carga/descarga provisória para obras, na Rua Professor Alfredo Gomes, lado ímpar, e em frente à edificação de nº
701 da Rua Muniz Barreto, com 15m de extensão, ao longo da via, no Humaitá.

Centro, Gamboa, Santo Cristo e Saúde
Evento esportivo: Esquema de trânsito para o “Fluminense Run” no domingo (12/11)
Para realização do evento esportivo “Fluminense Run”, neste domingo (12/11), haverá interdições em vias do Centro,
Gamboa, Santo Cristo e Saúde. Haverá bloqueada ao tráfego na Praça Mauá, no trecho entre a Rua Sacadura
Cabral e a Avenida Rio Branco, das 0h às 15h. Já das 5h às 12h, nas vias abaixo discriminadas, para percurso dos
corredores e de veículos envolvidos na operação e na produção da corrida, ocorrerão os seguintes fechamentos:
1. Túnel 450 anos, toda extensão;
2. Rua Primeiro de Março, entre a Rua da Assembleia e a Avenida Visconde de Inhaúma;
3. Avenida Visconde de Inhaúma, entre a Rua Primeiro de Março e o Largo de Santa Rita;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Avenida Rio Branco, entre a Avenida Presidente Vargas e a Praça Mauá;
Avenida Marechal Floriano, entre a Rua Camerino e o Largo de Santa Rita;
Rua Beneditinos, toda sua extensão;
Rua Mayrink Veiga, toda extensão;
Rua do Acre, toda extensão;
Rua Uruguaiana, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Marechal Floriano;
Rua do Andradas, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Marechal Floriano;
Rua Miguel Couto, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Visconde de Inhaúma;
Rua da Conceição, entre a Avenida Marechal Floriano e a Rua Teófilo Otoni;
Via Binário do Porto, sentido Rodoviária Novo Rio, entre Túnel 450 Anos e a Rua Rivadávia Corrêa;
Rua Leandro Martins, toda extensão;
Avenida Venezuela, entre as ruas Barão de Tefé e Sacadura Cabral (acesso somente de moradores) e
veículos oficiais de serviço público;
Rua Dom Gerardo, toda extensão;
Rua São Bento, toda extensão;
Rua Cortines Laxe, toda extensão;
Rua Edgard Gordilho, entre a Rua Sacadura Cabral e a Avenida Rodrigues Alves;
Rua Argemiro Bulcão, entre a Rua Sacadura Cabral e a Avenida Venezuela;
Rua B 4, entre a Via Binário do Porto e a Avenida Rodrigues Alves;
Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Central do Brasil, entre as avenidas Rio Branco e Passos;
Avenida Rodrigues Alves, entre a Rua Silvino Montenegro e a Avenida Barão de Tefé;
Esplanada da Candelária, proveniente da Rua Primeiro de Março e acessando a Orla Conde (Largo da Pira
Olímpica), sentido Praça XV de Novembro;
Via de serviço do Largo do Paço, toda extensão;
Rua da Assembleia, entre a Rua da Carioca e a Rua Primeiro de Março;
Avenida Almirante Barroso, lado par da via, entre as avenidas Graça Aranha e Presidente Antônio Carlos;
Avenida Presidente Antônio Carlos, entre a Rua da Assembleia e a Avenida Almirante Barroso;
Avenida Presidente Antônio Carlos, pista lateral, sentido Rua da Assembleia, entre o entroncamento próximo
à edificação de nº 207 e a Praça do Expedicionário;
Via da Praça do Expedicionário, entre Avenida Presidente Antônio Carlos e a Rua Dom Manuel;
Via do Largo da Misericórdia, toda extensão;
Avenida Alfred Agache, via paralela e ao longo do Museu Histórico Nacional;
Rua Dom Manuel, entre o Largo da Misericórdia e a Avenida Erasmo Braga;
Rua Jacó do Bandolim, toda extensão.

Obras de saneamento ambiental na Cidade Nova: Haverá bloqueios
Desde dia 11 de novembro de 2017, teve inicio uma nova etapa das obras de saneamento ambiental na Cidade
Nova que ocupará uma faixa de transito da Rua Afonso Cavalcanti. A interdição foi necessária para a montagem do
canteiro de obras onde será instalado um equipamento de escavação e instalação de tubulação subterrânea. A
intervenção terá inicio às 12h, e tem previsão de término no dia 30 de abril de 2018.
O primeiro canteiro ocupará um trecho de aproximadamente 30 metros de comprimento entre a Rua Visconde Duprat
e a Rua Amoroso Lima. O segundo será implantado na esquina da Rua Amoroso Lima, com aproximadamente 40
metros.
Para minimizar os impactos, a CET-Rio montou um esquema especial de trânsito que contará com a participação de
20 homens, entre Guardas Municipais, controladores da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão no
horário das 06h às 22h, visando manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios
durante todo o período da obra. Reboques serão posicionados em pontos estratégicos para atender qualquer tipo de
ocorrência na via. Sinalização especifica será implantada, para orientar e informar os usuários da via sobre a obra e
desvios.
Técnicos da CET-Rio estarão monitorando através do Centro de Operações Rio (COR) toda a área afetada com
câmeras para implantar ajustes na programação dos semáforos com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito.
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
- O uso do TRANSPORTE PÚBLICO é a melhor opção para os deslocamentos da população.
- Recomendamos aos motoristas que não necessitem acessar a área da impactada pela obra, que utilizem rotas
alternativas, especialmente no horário da manhã, como a Avenida Presidente Vargas e o Viaduto 31 de Março para
chegar aos seus destinos.

Centro tem alteração de trânsito na região da Central do Brasil

A Prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio, (Cdurp) e da Concessionária do VLT Carioca, informa alterações no
tráfego na área da Central do Brasil, por conta de intervenções para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos.
Desde 25 de agosto, motoristas que vêm da Rua Visconde da Gávea não poderão mais seguir em frente pela Praça
Duque de Caxias, para chegar à Av. Presidente Vargas. Quem trafega pela Rua Visconde da Gávea terá que fazer,
obrigatoriamente, o giro à esquerda na Av. Marechal Floriano, para acessar a Av. Presidente Vargas pela Av. Tomé
de Souza, que irá operar em sentido único. Quem trafega pela Av. Marechal Floriano, no sentido Central do
Brasil, terá que, obrigatoriamente, virar à esquerda na Av. Tomé de Souza para acessar a Av. Presidente Vargas.
A mudança na circulação será definitiva, com a via da Praça Duque de Caxias tornando-se futuramente local de
circulação exclusiva do VLT. Placas e faixas informativas vão orientar os motoristas ao longo do trajeto, bem como
painéis de mensagens variáveis reforçarão a mensagem a quem chega ou circula no Centro. Toda a operação terá o
acompanhamento da CET-Rio e do VLT Carioca.

Até 29 de dezembro – Das 19h às 24h, para realização de eventos, haverá interdição ao tráfego de veículos da Rua
do Mercado, entre a Praça XV de Novembro e a Rua do Ouvidor. Será proibido o estacionamento em ambos os lados
da via.
Lapa
Até 25 de novembro – No Centro, para evento cultural, foi permitida a reserva de duas vagas de estacionamento de
veículos e a parada para embarque e desembarque de passageiros, na Rua da Lapa, no trecho compreendido entre
sábados, das 16h às 17h e das 18h às 19h.

Andaraí e Tijuca
Salgueiro: Interdições para ensaio técnico da agremiação, até janeiro de 2018
Para ensaio técnico do Salgueiro, haverá interdição das seguintes vias, nos bairros do Andaraí e da Tijuca, da
seguinte forma:




Nos dias 16, 23 e 30 de novembro de 2017, 14, 21 e 28 de dezembro de 2017, das 19h30 às 22h; no dia 1º
de dezembro de 2017, das 21h às 5h; e nos dias 11,18 e 25 de janeiro de 2018, das 19h30 às 22h; os
bloqueios ocorrem nas seguintes vias:
o Rua Silva Teles, entre as ruas Maxwell e Barão de Mesquita;
o Rua Goiânia, entre as ruas Silva Teles e Agostinho Menezes;
o Rua Agostinho Menezes, entre as ruas Barão de Mesquita e Maxwell.
No dia 7 de dezembro de 2017, das 20h às 22h, os bloqueios acontecem nas seguintes vias:
o Rua Maxwell, entre a Rua Barão de Mesquita e a Rua Uruguai, sentido Centro.
o Veículos procedentes da Rua Paula Brito seguirão pelas ruas Barão de Mesquita, Uruguai e Maxwell.

Quando acontecerem as interdições, será proibido estacionar no lado esquerdo da Rua Dr. Aquino, em toda sua
extensão. Além disso, será implantado duplo sentido de circulação nas seguintes vias:




Rua Gomes Braga, no trecho entre a Rua Maxwell e a Rua Dr. Aquino;
Rua Dr. Aquino, em toda sua extensão;
Rua Barão de São Francisco, no trecho compreendido entre a Rua Barão de Mesquita e a Rua Dr. Aquino.

No dia 7 e 28 de janeiro de 2018, das 19h às 23h, será interditada a Rua Conde de Bonfim, sentido Usina, entre as
ruas Jose Higino e Uruguai. Veículos procedentes da Rua Conde de Bonfim com destino à Usina deverão seguir
pelas ruas José Higino, Barão de Mesquita, Uruguai e Conde de Bonfim.

Vila Isabel
Até 15 de dezembro – Para obras de recuperação e revitalização do Túnel Noel Rosa, foi autorizada a interdição de
1 (uma) faixa e ½ de rolamento, ao tráfego de veículos, de forma alternada, na galeria inferior do Túnel Noel Rosa –
pista sentido Vila Isabel-Jacaré, das 7h às 16h.

Unidos de Vila Isabel: Interdições para ensaio, às quintas e domingos, até fevereiro de 2018
A CET-Rio montou o seguinte esquema especial de trânsito para a realização do ensaio técnico da Escola de Samba
Unidos de Vila Isabel:
 Interdição da pista da direita do Boulevard 28 de Setembro, entre as ruas Duque de Caxias e Luís Barbosa,
nos dias 16, 23 e 30 de novembro de 2017; 7,14, 21 e 28 de dezembro de 2017; e 4,11,18 e 25 de janeiro de
2018, das 21h30 às 23h. Nos dias 3, 10, 17 de dezembro de 2017 e 7,14, 21 e 28 de janeiro de 2018 e 4 de
fevereiro de 2018, o bloqueio acontece das 20h às 22h.
 Veículos procedentes da pista da direita do Boulevard 28 de Setembro com destino à Praça Barão de
Drummond deverão seguir pelas ruas Duque de Caxias, Torres Homem e Barão de São Francisco.
 Será proibido o estacionamento de veículos na Rua Duque de Caxias, no lado esquerdo da via, entre o
Boulevard 28 de Setembro e a Rua Torres Homem, nos dias 16, 23 e 30 de novembro de 2017; 7,14, 21 e 28
de dezembro de 2017; 4,11,18 e 25 de janeiro de 2018; 3, 10, 17 de dezembro de 2017; 7,14, 21 e 28 de
janeiro de 2018; e 4 de fevereiro de 2018, das 20h às 23h.
 Será implantado duplo sentido de circulação no trecho entre o Boulevard 28 de Setembro e Rua Torres
Homem, nas seguintes ruas: Visconde de Abaeté, Souza Franco, Major Barros e Silva Pinto, nos dias 16, 23
e 30 de novembro de 2017; 7,14, 21 e 28 de dezembro de 2017; 4,11,18 e 25 de janeiro de 2018; 3, 10, 17
de dezembro de 2017; 7,14, 21 e 28 de janeiro de 2018; e 4 de fevereiro de 2018, das 20h às 23h.

