06:00

13/09/2017

Esquema operacional da cidade para o Rock in Rio 2017
O Rock in Rio 2017 ocorre de 15 a 17 de setembro e de 21 a 24 de setembro. Das 11h às 5h, todos os dias, haverá
interdições no entorno do Parque Olímpico, como na Av. Embaixador Abelardo Bueno, Estrada Coronel Pedro Corrêa
e Estrada Coronel Pedro Corrêa. A partir das 23h50, os bloqueios se estendem para vias como Av. Abraão Jabour e
R. Pedro Calmon.
Para o transporte, serão criadas linhas especiais do sistema BRT até o Terminal Olímpico, para chegada e saída do
evento, uma partindo do Terminal BRT Jardim Oceânico e outra do Terminal Alvorada. Todos os cartões Riocard e
Bilhete Único serão aceitos, inclusive os cartões beneficiários de gratuidades, de acordo com a legislação
vigente.
Além disso, o Metrô irá operar 24 horas para a saída do público. A estação metrô Jardim Oceânico, que é conectada
ao sistema BRT, funcionará 24 horas. Somente embarcando através desta é que o usuário poderá desembarcar em
qualquer outra estação das linhas 1, 2 e 4.
Saiba todos os detalhes no Boletim Especial: http://bit.ly/2iQxCTV

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

Transbrasil: Acessos da Av. Brasil à BR-040 e à Penha foram modificados em 5/8
Para obras da Transbrasil, no dia 5 de agosto, foram fechadas as agulhas de acesso à Penha e à Rodovia
Washington Luiz (BR-040), a partir das faixas invertidas na pista central da Av. Brasil. Para manter o acesso à
rodovia federal, foi aberta uma nova agulha na altura da passarela 15, que fica aproximadamente 1km antes da
agulha provisória existente. Para a Penha, o acesso é realizado pela pista lateral da Av. Brasil, sentido Zona Oeste,
através do Viaduto da Av. Lobo Junior. Veja os detalhes no Boletim Especial: http://bit.ly/BoletimObrasTransbrasil

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://ow.ly/qYVBo

Barra da Tijuca
Até 23 de setembro – Aos sábados, das 7h às 14h, para a realização de um evento comunitário, está permitido o
estacionamento especial de motocicletas, na pista lateral, faixa junto às edificações, da Avenida das Américas, na
área frontal ao imóvel de nº. 14.800, a Concessionária Harley Davidson.
Até 20 de outubro – Para a realização de carga e descarga provisória para obras, na Barra da Tijuca, está
autorizado o estacionamento na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Lote 1, PAL 48.346, junto e antes da
edificação nº 2.710, em frente ao imóvel, das 8h do dia 23 de março às 22h do dia 20 de outubro.

Jacarepaguá
Até 30 de setembro – Para obras de assentamento de rede de drenagem, até 30 de setembro, às 19h, haverá
interdição ao tráfego de veículos da Estrada do Itanhangá, no trecho compreendido entre a Avenida Engenheiro
Souza Filho e a Estrada do Pica Pau.

Anil
Até 23 de setembro de 2017 – Para carga e descarga provisória para obras, foi autorizado o estacionamento de
veículos na Estrada Meringuava, na Taquara, em frente à edificação nº 1.130, no sentido do tráfego, ao longo da guia
da calçada, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados, das 7h às 16h.
- Proibição de estacionamento - Proibido o estacionamento de veículos na Rua Ana Silva, junto ao lado ímpar, no
trecho entre a Rua Comendador Siqueira e a Avenida Geremário Dantas. Entrará em vigor com a instalação da
sinalização necessária.
- Proibição de estacionamento - Proibido o estacionamento de veículos na Rua Albano de Carvalho, junto ao lado
par, no trecho entre a Rua Leiloeiro Ernani Mello e a Alameda Sandra P. de Faria Alvin. Entrará em vigor com a
instalação da sinalização necessária.

Recreio dos Bandeirantes
Nos domingos e feriados, até 12 de outubro, a partir das 7h até 16h, a Avenida Lucio Costa, fica interditada na pista
junto à orla, no trecho compreendido entre a Avenida Gláucio Gil e o retorno existente nas proximidades da Rua
Governador Raul Veiga, para ser utilizada como Área de Lazer pelos moradores do Recreio dos Bandeirantes.
A CET-Rio solicita aos motoristas que durante o período da interdição da Avenida Lúcio Costa para a realização do
evento, utilizem a Avenida Gláucio Gil, Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, Avenida Pedro Moura, Avenida do
Contorno e Avenida Lúcio Costa como alternativa de desvio de trânsito.

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.

13 de setembro – Para limpeza de galerias de águas pluviais, das 8h às 17h, haverá interdição ao trafego
de veículos da Rua Marquês de Paraná.

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.

Lapa
22 a 23 de setembro, 20 a 21 de outubro e 24 a 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.

