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Poda

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

Trecho da Av. Presidente Vargas interditado neste fim de semana, altura
da Central do Brasil, para obras de manutenção do VLT
Para obras de manutenção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), haverá interdição ao tráfego de veículos na Avenida
Presidente Vargas com a Rua Visconde da Gávea, da seguinte forma:
I - das 22h do dia 14 de julho às 22h do dia 21 de julho de 2017:
- 2 (duas) faixas de rolamento lado direito, no sentido Praça da Bandeira;
- 1 (uma) faixa de rolamento, lado direito, em direção à Candelária.
II – das 22h do dia 21 de julho às 22 do dia 28 de julho de 2017:
- 1 (uma) faixa de rolamento, lado esquerdo, e na área do canteiro central, no sentido Praça da Bandeira;
- 2 (duas) faixas de rolamento , lado esquerdo, e na área do canteiro central, sentido Candelária.

TransBrasil: trecho em obras vai até o Trevo das Missões
No dia 3 de junho, foi implantada nova frente de obras na Av. Brasil, até a Passarela 19. Com essa interdição, foi
completado o trecho inicial de 6km, entre Bonsucesso e o acesso ao Trevo das Missões. A obra passou a ocupar
totalmente a pista central (quatro faixas), sentido Zona Oeste, no trecho entre a Passarela 17 e o Trevo das Missões
(entre os bairros da Penha e Cordovil). Assim, há interdições entre as passarelas 9 e 19 (Bonsucesso e Trevo das
Missões). Saiba mais: http://bit.ly/AvBrasilObras0306

Coelho Neto: Interdições na Av. Brasil ocorrem desde 15 de maio
Desde 15 de maio, a Av. Brasil tem uma faixa interditada, em cada sentido, junto ao canteiro central, na altura de
Coelho Neto (passarela 28), entre as ruas Ouseley e Pedro Jório. O bloqueio é para dar continuidade às obras da
Transbrasil. Essa interdição acontece no pavimento rígido e tem previsão de término no dia 15 de julho. Não são
esperados impactos significativos no trânsito devido à intervenção ser em trecho onde a largura da via é maior.

Linha Amarela tem interdições para obras e manutenção na via
Até 21 de julho, haverá interdição ao tráfego de veículos, no sentido Fundão, para por obras e serviços de
manutenção, nos seguintes trechos da Linha Amarela:
 Alça de Saída 3, alça de Acesso 3 e alça de Saída 4, do dia 10 ao dia 14 de julho, das 22h às 5h;
 Alça de acesso 4 e Alça de Saída 5, do dia 17 ao dia 21 de julho, das 22h às 5h.

Até dia 31 de julho, haverá interdição ao tráfego de veículos na Avenida Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela)
da seguinte forma:
 Uma faixa de rolamento, alternadamente, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre o Viaduto
Sobre a Estrada do Gabinal e a interligação com a Via Expressa Presidente João Goulart (Linha Vermelha),
de segunda a sexta, das 10h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes e aos sábados, domingos e
feriados, das 7h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes;


Uma faixa de rolamento, alternadamente, em ambos os sentidos, das pistas das alças de acessos e saídas,
em toda a extensão, no trecho compreendido entre o Viaduto sobre a Estrada do Gabinal e a Via Expressa
Presidente João Goulart (Linha Vermelha), das 10h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes;



Uma galeria, alternadamente, em ambos os sentidos, dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares,
Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto, das 22h às 5h dos dias subsequentes.

O tráfego de veículos será desviado pelas galerias não interditadas dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares,
Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto, com a ocorrência de mudança na circulação viária. Será implantado
regime de duplo sentido de direção, da seguinte forma:


Para o fechamento dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares, Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo
Peixoto, pista sentido Ilha do Fundão, as alças de acessos da Freguesia e da Estrada do Pau Ferro deverão
ser interditadas, ocorrendo mudança na circulação viária nas galerias dos túneis não interditadas e no leito
da Avenida Governador Carlos Lacerda, no trecho compreendido entre a Praça do Pedágio e nas
proximidades da Rua Geremário Dantas, passando a ser duas faixas de rolamento fixas utilizadas para o
sentido Ilha do Fundão – Barra da Tijuca e uma faixa de rolamento utilizada para o sentido Barra da Tijuca –
Ilha do Fundão, das 22h às 5h dos dias subsequentes;



Para o fechamento dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares, Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo
Peixoto, pista sentido Barra da Tijuca, as alças de saída da Estrada do Pau Ferro deverão ser interditadas,
ocorrendo mudança na circulação viária nas galerias dos túneis não interditadas e no leito da Avenida
Governador Carlos Lacerda, no trecho compreendido entre a Praça do Pedágio e nas proximidades da Rua
Geremário Dantas, passando a ser duas faixas de rolamento fixas utilizadas para o sentido Barra da Tijuca –
Ilha do Fundão e uma faixa de rolamento utilizada para o sentido Ilha do Fundão - Barra da Tijuca, das 22h
às 5h dos dias subsequentes.

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.

TransOlímpica: Interdição dos túneis Senador Nelson Carneiro e Cauby
Peixoto para a realização de serviços de manutenção
Até 27 de julho – Para a 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 Avenida Brasil, no trecho compreendido entre o Km 7 (Estação BRT Boiuna) e o Km 4 (Praça
do Pedágio), das 23h dos dias 17, 18, 24 e 25 de julho, ás 5h dos dias subsequentes;
 Pista sentido Barra da Tijuca, no trecho compreendido entre o Km 4 (Praça do Pedágio) e o Km 7 (Estação
BRT Boiuna), das 23h dos dias 19, 20, 26 27 de julho, 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 23h dos dias 17, 18, 24 e 25 de julho, ás 5h dos dias subsequentes;
 Calha do BRT, das Galerias dos Túneis Senador Nelson Carneiro e Cauby Peixoto, sentido Avenida Brasil,
das 23h dos dias 19, 20, 26 27 de julho, às 5h dos dias subsequentes.

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.

Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes
15 de julho – Das 6h às 18h, está permitida reserva de 20 vagas de estacionamento para veículos envolvidos em
uma filmagem, nas seguintes vias:








Estrada Benvindo de Novaes, entre a Rua Malba Tahan e Avenida Genaro de Carvalho;
Rua Malba Tahan, entre a Estrada Benvindo de Novaes e Avenida Genaro de Carvalho;
Avenida Tim Maia, toda sua extensão;
Rua Nelson Tarquinio, toda sua extensão;
Rua Cecília Meireles, toda sua extensão;
Avenida Jornalista Tim Lopes, toda sua extensão;
Rua Senador Generoso Ponce, toda sua extensão.

Durante o período de gravação, poderá haver interdição intermitente por períodos de, no máximo dois minutos, e
intervalos de, no mínimo, 20 minutos, nas seguintes vias:










Estrada Benvindo de Novaes, em frente à edificação de nº. 1.800;
Estrada Benvindo de Novaes, em frente à edificação de nº 1.820;
Estrada Benvindo de Novaes, entre a Rua Malba Tahan e Avenida Genaro de Carvalho;
Rua Malba Tahan, entre a Estrada Benvindo de Novaes e Avenida Genaro de Carvalho;
Avenida Tim Maia, toda sua extensão;
Rua Nelson Tarquinio, toda sua extensão;
Rua Cecília Meireles, toda sua extensão;
Avenida Jornalista Tim Lopes, toda sua extensão;
Rua Senador Generoso Ponce, toda sua extensão.

Além disso, está autorizada a utilização das seguintes vias para filmagem: Estrada Benvindo de Novaes, Rua Malba
Tahan, Avenida Tim Maia, Avenida das Américas, Rua Senador Generoso Ponce, Avenida Jornalista Tim Lopes, Rua
Nelson Tarquínio e Rua Cecília Meirelles.

Barra da Tijuca, Curicica e Recreio dos Bandeirantes
Até 15 de julho – Das 19h às 3h do dia subsequente, está permitida a reserva de 15 vagas de estacionamento para
os veículos envolvidos em uma filmagem, ao longo do meio fio, nas seguintes vias:



Rua Bruno Giorgi, toda sua extensão;
Rua Francisco de Paula, toda sua extensão.

Também está autorizada a interdição intermitente por períodos de, no máximo dois minutos, e intervalos de, no
mínimo, 20 minutos, nas seguintes vias:






Estrada dos Bandeirantes, entre a Estrada de Curicica e Estrada Coronel Pedro Corrêa;
Estrada Coronel Pedro Corrêa, entre Estrada dos Bandeirantes e Avenida Embaixador Abelardo Bueno;
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, entre a Estrada Coronel Pedro Corrêa e Avenida Ayrton Senna;
Avenida Ayrton Senna, entre a Avenida Embaixador Abelardo Bueno e Avenida das Américas;
Avenida das Américas, entre a Avenida Ayrton Senna e Avenida Salvador Allende.

Além disso, está autorizada a utilização das seguintes vias para filmagem: Estrada dos Bandeirantes, Estrada
Coronel Pedro Corrêa, Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas.

Camorim
15, 16, 22, 23, 29 e 30 de julho – Para realização do “ARRAIÁ RIOCENTRO”, das 14h às 24h, haverá interdição ao
tráfego de veículos nas seguintes vias:
 Rua Abraão Jabour, entre a Rua Pedro Calmom e a Rua Olof Palme;
 Rua Inominada, no trecho compreendido entre a Rua Abraão Jabour e a Estrada dos Bandeirantes.
Os veículos procedentes da Avenida Abraão Jabour, com destino à Estrada dos Bandeirantes, deverão seguir pela
Rua Abrão Jabour, Rua Pedro Calmon, Avenida Salvador Allende, Rua Olof Palme e Estrada dos Bandeirantes.
15 de julho – Das 20h às 7h do dia subsequente, para a realização da “Formatura de Medicina UFF 17-1”, no
Riocentro, haverá interdição ao tráfego de veículos nas seguintes vias:
 Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
 Rua Inominada, no trecho compreendido entre a Rua Abraão Jabour e Estrada dos Bandeirantes.
Veículos procedentes da Avenida Abraão Jabour, com destino à Estrada dos Bandeirantes, deverão seguir pela Rua
Abraão Jabour, Rua Pedro Calmon, Avenida Salvador Allende, Rua Olof Palme e Estrada dos Bandeirantes.

Até 21 de julho – Das 7h às 20h, em Camorim, para a realização de obras, uma faixa de rolamento, de forma
alternada, da Estrada do Camorim, esquina com a Rua Jerônimo Serqueira, fica parcialmente interditada ao tráfego
de veículos. A calçada da via, no trecho compreendido entre a edificação de nº 173 e a Estrada dos Bandeirantes,
fica totalmente interditada, no entanto, deverá ser deixado, no mínimo, um trecho de 1,20m de largura da calçada
para a passagem de pedestres.
5 de agosto – Das 23h às 8h do dia subsequente, para a realização da “Formatura de Medicina Unesa 17-1”, no
Riocentro, haverá interdição ao tráfego de veículos nas seguintes vias:
 Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
 Rua Inominada, no trecho compreendido entre a Rua Abraão Jabour e Estrada dos Bandeirantes.
Veículos procedentes da Avenida Abraão Jabour, com destino à Estrada dos Bandeirantes, deverão seguir pela Rua
Abraão Jabour, Rua Pedro Calmon, Avenida Salvador Allende, Rua Olof Palme e Estrada dos Bandeirantes.

Curicica
Até 6 de agosto – Das 20h do dia 10 de julho às 6h do dia 6 de agosto, para instalação de duas
caçambas que serão utilizadas no recolhimento do material de uma obra, na Curicica, Zona Oeste da
cidade, está permitida a reserva de duas vagas de estacionamento de veículos, na Estrada de Curicica,
em frente ao lado oposto à Portaria 4 dos Estúdios Globo.

Até 29 de agosto de 2017 - Para obras de manutenção, haverá interdição ao tráfego de veículos, em uma
faixa de rolamento, alternadamente e em parte do passeio, nas seguintes vias:
- Estrada Coronel Pedro Corrêa (de 14 de julho até 29 de agosto de 2017):
a) entre a Avenida Embaixador Abelardo Bueno e a Estrada dos Bandeirantes;
b) na esquina com a Rua Coronel William;
c) na esquina com a Avenida Imperatriz Leopoldina;
d) na esquina com a Avenida Vice-Presidente José Alencar;
e) na esquina com a Rua Franz Weissman.
- Estrada dos Bandeirantes ( de 14 de julho até 29 de agosto de 2017):
a) entre a Estrada Coronel Pedro Corrêa e a edificação nº 5.521,
b) na esquina com a Avenida Salvador Allende;
- Estrada dos Bandeirantes ( de 14 de junho até 18 de agosto de 2017):
c) entre a Rua Godofredo Marques a edificação nº 7.520,
d) na esquina com a Estrada do Camorim;
e) na esquina com a Rua Chalé;
f) na esquina com a Rua Capela Nova;
g) na esquina com a Rua Barra Longa.

Guaratiba
Até 4 de setembro – Para obras, haverá interdição ao tráfego de veículos em meia pista de rolamento da Estrada do
Magarça, nos seguintes trechos:


Entre a Rua Irmã Maria Maurita e a Rua Rosarinho, sentido Campo Grande;



No trecho entre a Rua São Deográcias e a Rua Estrada do Canhagá, sentido Pedra de Guaratiba.

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 27 de agosto – Para obras, haverá interdição de uma faixa na Estrada do Engenho Dágua, em frente à
edificação de n° 1444, do dia 5 de junho ao dia 27 de agosto, das 22h às 5h do dia subsequente. Autorizada a
utilização de trecho do passeio na Estrada do Engenho D’Água, da seguinte forma:



Entre as edificações de n°s 1.041 e 1.501, do dia 5 de junho ao dia 27 de agosto;
Entre a edificação de n° 1.041 e a esquina do Canal do Anil, do dia 5 de junho ao dia 3 de setembro.

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.

Magalhães Bastos
Até 30 de julho – Das 18h às 24h, para a realização de uma festa julina, haverá interdição ao tráfego de
veículos na Rua Euclides, no trecho compreendido entre as edificações de nº 214 e nº 222.
Até 10 de agosto – Para a realização de obras, haverá interdição ao tráfego de veículos, será implantado
regime de mão única de direção e proibido o estacionamento em vias do bairro Magalhães Bastos. Os
bloqueios no trânsito ocorrerão nas seguintes vias:
 Rua Cariinhanha, entre a Rua Bonina e a Rua Visconde de Nacar;
 Rua Laranjeiras do Sul, entre a Rua Ipitangas e a Rua Carinhanha.
Será implantada mão única de direção, no sentido da primeira para a segunda, nas seguintes vias:
 Rua Bonina, entre a Rua Carinhanha e a Rua Visconde de Nacar;
 Rua Visconde de Nacar, no trecho compreendido entre a Rua Bonina e a Rua Carinhanha.
Estará proibido o estacionamento de veículos em ambos os lados das seguintes vias:



Rua Bonina, entre a Rua Carinhanha e a Rua Visconde de Nacar;
Rua Visconde de Nacar, entre a Rua Bonina e a Rua Carinhanha.

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.

Vila Valqueire
Até 15 de agosto – Obra de assentamento da rede de água potável causará, até 15 de agosto, às 19h, interdição ao
tráfego de veículos, de uma faixa, das seguintes vias:
 Rua Urucuia, entre a edificação de nº. 764 e a Rua Inhamus;
 Rua Inhamus, no trecho compreendido entre a Rua Urucuia e o Lote s/n.º.

Botafogo e Urca
15 de julho – Para poda de árvore, haverá interdição total na Rua Guilhermina Guinle, entre a Rua Voluntários da

Pátria e a Rua São Clemente, das 7h às 17h. Haverá proibição de estacionamento de veículos na via, entre o nº 59 e
o nº 127. Na Urca, a Rua Osório de Almeida ficará com interdição parcial na altura dos nºs 15 e 25, das 7h às 17h.
No trecho da Praça Felix Laranjeiras e a Av. Pasteur também haverá proibição de estacionamento.
15 de julho – Para evento, haverá interdição da Rua Conde de Irajá, entre a Rua Visconde de Caravelas e a Rua
Voluntários da Pátria, das 15h às 22h. O acesso dos moradores às garagens existentes será mantido.

Copacabana
Até 17 de julho – Das 21h do dia 10 às 5h do dia 17, para a realização de uma obra, em Copacabana,
Zona Sul da cidade, uma faixa da Avenida Princesa Isabel, em frente à edificação de nº 500, ficará
interditada.

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.

Marina da Glória
15 e 16 de julho – Para o evento Festival de Inverno, será montada uma operação no entorno da Marina da Glória da
seguinte maneira:
Na sexta-feira (14), haverá bloqueio dos acessos irregulares pela rotatória do MAM, pelo estacionamento do Antigo Porcão
Rio’s e pelo Monumento à Estácio de Sá (acesso à ciclovia), a partir das 18h. Previsão de liberação às 6h de sábado.
No sábado (15), a partir das 18h, haverá novamente o bloqueio dos acessos irregulares pela rotatória do MAM, pelo
estacionamento do Antigo Porcão Rio’s e pelo Monumento à Estácio de Sá (acesso à ciclovia). Às 2h, será feito um
bloqueio no Aterro do Flamengo (trecho da área de lazer), até às 6h, para o acesso somente para táxis regulamentados do
município do Rio de Janeiro. O embarque nos demais veículos deverá ser realizado na Av. Beira Mar.

No domingo, será antecipado, para as 14h, o bloqueio dos acessos irregulares pela rotatória do MAM, pelo estacionamento
do Antigo Porcão Rio’s e pelo Monumento à Estácio de Sá (acesso à ciclovia). A área de lazer do Aterro do Flamengo será
antecipada para às 2h, com previsão de liberação às 18h. Às 22h , o trecho da Área de Lazer será fechado novamente, em
ambos os sentidos. A liberação total da via está prevista para às 2h de domingo.

Laranjeiras
16 de julho – Para evento, haverá interdição da Travessa Euricles de Matos, localizada entre a Rua Conde de Baependi e
a Rua das Laranjeiras, das 13h às 20h.

São Conrado / Rocinha
16 de junho – Para o evento esportivo Corrida Rocinha de Braços Abertos – 6 Km, haverá interdição das seguintes
vias:
Da 0h Às 17h - Rua Berta Lutz;
7h30 Às 11h - Estrada da Gávea, sentido São Conrado, entre a Rua Cedro e o Largo da Macumba;
7h55 até a passagem dos competidores - Av. Niemeyer (entre a Rua Berta Lutz e o Largo da Macumba e na altura da
Rua Berta Lutz); Av. Aquarela do Brasil , altura da Av. Niemeyer; alça lateral da Auto-Estrada Lagoa-Barra (sentido
Zona Sul, junto ao Mercado Popular) x Av. Niemeyer; alça lateral da Auto-Estrada Lagoa-Barra (sentido Barra) X Av.
Niemeyer; Largo da Macumba x Estrada da Gávea; Estrada da Gávea x Rua da Caixa; Estrada da Gávea x Rua
Nova / Rua Dionéia; Estrada da Gávea x Portão Vermelho; Estrada da Gávea x Rua Maria do Carmo; Estrada da
Gávea nº 308 x Atalho;

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.

Alto da Boa Vista
15 e 16 de julho – Para a realização de uma festa julina, nos dias 14 e 15 de julho, das 19h às 2h do dia
subsequente, e no dia 16 de julho, das 19h às 23h, haverá interdição ao tráfego de veículos na Rua Itapicuru, no
trecho compreendido entre a edificação de nº 1 e nº 66.

Bento Ribeiro
Até 30 de julho – Para “Arraiá da vizinha fofoqueira”, nos dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de julho, das 18h às 3h dos
dias subsequentes e dias 9, 16, 23 e 30 de julho, de 17h até as 24h, haverá interdição ao tráfego de veículos na Rua
Divinópolis, no trecho compreendido entre a Rua Picuí e a Rua João Daniel. Os veículos procedentes da Rua
Divinópolis, com destino à Rua João Daniel seguirão pelas ruas Picuí, Carolina Machado e João Daniel.

Rio Comprido
Entre os dias 17 e 21 de julho – Das 6h ás 20h, para a realização do serviço de poda de árvores, haverá interdição
parcial de uma faixa, de forma alternada, na Rua Maia Lacerda, no trecho compreendido entre a Rua Estácio de Sá e
Rua Professor Quintino do Vale. O estacionamento de veículos estará proibido no local.

Ramos
15 e 16 de julho - Para a realização de uma festa julina, das 17h às 2h dos dias subsequentes, haverá interdição ao
tráfego de veículos na Rua Teixeira Franco, entre a Rua Euclides Faria e a Rua Diomedes Trota. Os veículos
procedentes da Rua Euclides Faria, com destino à Rua Diomedes Trota, seguirão pelas ruas Uranos, Leonídia, Lígia
e Diomedes Trota.

