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Quinta (04/08) com temperaturas em elevação e sem previsão de chuva
O Centro de Operações Rio informa que, de acordo com o Alerta Rio,a atuação de um sistema de alta pressão
manterá o tempo estável na cidade do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (04/08). O dia terá céu claro a parcialmente
nublado, com ocorrência de névoa úmida no início da manhã, e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a
moderados, mais intensos no período da manhã, e as temperaturas apresentarão elevação, com máxima de 33°C.

Na sexta-feira (05/08), a chegada de uma frente fria irá mudar as condições de tempo, aumentando a
intensidade dos ventos, que estarão moderados a fortes (até 76km/h) ao longo do dia. O céu estará claro a
parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca a moderada, a partir da noite. Os modelos numéricos de
previsão do tempo estimam que chova menos de 5 mm em toda a cidade para este período.
No sábado (06/08), após a passagem da frente fria, a circulação dos ventos ainda favorece a entrada de umidade
vinda do oceano. A previsão é de chuva fraca de forma isolada a qualquer hora do dia. Estimativa de chuva de
menos de 5 mm em toda a cidade no período. As temperaturas estarão em acentuado declínio, com máxima prevista
de 26°C.
No domingo (07/08) e na segunda-feira (08/08), o céu estará nublado a parcialmente nublado e não há previsão de
chuva na cidade do Rio.

RECOMENDAÇÕES EM CASOS DE VENTOS FORTES:
O Centro de Operações Rio reforça, a seguir, as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do
Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ diante da ocorrência de rajadas de ventos fortes:
EM CASA:
- Feche portas, janelas, persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre
- Feche o registro de gás
- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair
- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
NA RUA:
- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar
- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.

Botafogo: Rua São Clemente terá interdições para recapeamento asfáltico
O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que a Rua São Clemente terá interdições na faixa da direita, por
onde passa o corredor BRS, para obras de recapeamento asfáltico. Mais detalhes no site: https://bit.ly/3zxe3oM

Rua Silveira Martins: interdição para limpeza do sistema de drenagem
A CET-Rio informa que a Rua Silveira Martins será interditada no trecho entre a Rua do Catete e a Praia do Flamengo,
na quinta (04), das 7h às 19h, para serviços de limpeza pela Rio-Águas. Detalhes no site: https://bit.ly/3QhV7jx

Avenida Atlântica: interdição parcial até 15/12, das 6h às 16h
A CET-Rio informa que a Avenida Atlântica, em Copacabana, terá uma faixa interditada para serviço de limpeza de
galeria pela concessionária Águas do Rio, das 6h às 16h, até o dia 15/12, na pista das edificações, entre as ruas
Belford Roxo e Almirante Gonçalves. As interdições parciais começaram na quarta-feira (22/06).

Avenida Niemeyer com bloqueios para obras desde sábado (16/07)
A CET-Rio informa que, desde sábado (16/07), a Avenida Niemeyer passa por interdições parciais para obras de
manutenção, na altura do Hotel Sheraton. Como alternativa viária, foi montado um esquema especial de trânsito no
trecho da intervenção. Nos dias úteis, das 6h30 às 10h30 (horário da reversível), a via vai operar apenas no sentido de
São Conrado para o Leblon, com estreitamento para uma faixa no trecho. Saiba mais no link: https://bit.ly/3RFY9PV

São Cristóvão: Rua Bela com interdições parciais para obras
Segundo a CET-Rio, a Rua Bela terá uma faixa da via interditada, de forma alternada, das 22h às 5h, para obras de
recuperação da pavimentação da Seconserva. Saiba mais: https://bit.ly/3JxFYHF.

Avenida Estado da Guanabara: esquema ‘pare e siga’ para obras
Via opera em esquema de ‘pare e siga’, desde a Estrada do Pontal, no Recreio, até Grumari e fecha no período da
noite. Obs.: via interditada na altura da Praia do Abricó, em ambos os sentidos.

Obras na calha do BRT Transoeste até o dia 16/08
Segundo a CET-Rio, desde sábado (16/07), as calhas do BRT Transoeste passam por intervenções. As obras serão
feitas aos poucos em direção ao Túnel Vice-presidente José de Alencar, em trechos de até 1,5km. Veja em:
https://bit.ly/3uIc91B

Túneis Zuzu Angel e Acústico: obras prorrogadas com horários alterados
A CET-Rio informa que interdições para obras foram prorrogadas nos túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael
Mascarenhas e os horários de bloqueios foram ajustados, com objetivo de garantir maior fluidez na região. Desde esta
segunda-feira, 01/08, ambos os túneis passam a ser fechados no sentido Gávea, de domingo a quinta-feira, das 22h30
às 5h30. Veja os detalhes no link: https://bit.ly/3Pk6LKA

Túnel Velho: interdições para manutenção de câmeras de monitoramento
A CET-Rio informa que o túnel terá interdições para manutenção nas câmeras de monitoramento, a partir desta terça
(02) até o dia 13 de agosto, das 22h às 5h do dia subsequente. Veja mais em: https://bit.ly/3BDSoNj

Túnel Rebouças tem interdições para manutenção e limpeza de rotina
A CET-Rio informa que o Túnel Rebouças passa por interdições para obra de revitalização e também para
manutenção e limpeza de rotina, de 22h às 5h. As interdições no sentido Centro serão realizadas às terças-feiras, dias
09/08, 23/08, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 08/11, 22/11 e 06/12. No sentido Lagoa, os bloqueios estão programados
para ocorrer nos demais dias, de domingo à quinta-feira, até 19/12. Saiba mais: https://bit.ly/3m24w1l.

Transbrasil: via passa por bloqueios para obras na Avenida Brasil
A CET-Rio informa que, desde quinta-feira (21/07), a Av. Brasil passa por uma série de intervenções para viabilizar as
obras do Consórcio Transbrasil. Sinalização específica está instalada para orientar e alertar os motoristas e as
condições do trânsito são monitoradas quanto a eventuais impactos. Trechos, desvios e rotas alternativas no link:
https://bit.ly/3q22t05

Avenida Brasil: interdições para serviço da Rioluz até 22 de agosto
A CET-Rio informa que até o dia 22 de agosto, das 8h às 16h, a Av. Brasil ficará parcialmente interditada, no sentido
Santa Cruz, para serviços de iluminação pública da Rioluz, no trecho entre Padre Miguel e o Viaduto Eng. Oscar Brito,
em Campo Grande. Mais detalhes em: https://bit.ly/3PgXdjy

Linha Vermelha terá interdições até 17/10 para manutenção
Segundo a CET-Rio, a via terá interdições parciais até o dia 17/10. As interdições serão para serviços de manutenção
de defensas pela Secretaria de Conservação. Veja mais em: https://bit.ly/3P59UgS

Túnel Sá Freire: interdições para revitalização da iluminação
A CET-Rio informa que, desde o dia 05/07, o Túnel Prefeito Sá Freire Alvim passa por interdições para serviços de
revitalização da iluminação pública da Rioluz, das 23h às 05h do dia seguinte. A duração prevista e de dois meses.
Veja mais em: https://bit.ly/3R4jLFy.

Fechamentos de rotina dos túneis do Porto Maravilha
Confira os dias e horários de fechamento das galerias dos túneis subterrâneos do Porto Maravilha, segundo a
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp):
Túnel Rio 450: toda quarta-feira, das 23h às 6h, para manutenção.
Túnel Prefeito Marcello Alencar:
 Aos domingos e feriados, das 6h às 8h30, nos dois sentidos (as duas galerias), para Área de Proteção ao
Ciclismo de Competição (APCC) Porto Maravilha - Circuito Marcos Hama.
 Toda segunda e terça, das 23h às 6h, no sentido rodoviária (Galeria MAR), para manutenção.
 Toda quinta e sexta, das 23h às 6h, no sentido Aterro do Flamengo (Galeria Continente), para manutenção.

Túneis: interdições programadas para manutenção preventiva
A CET-Rio divulga os fechamentos noturnos para manutenções nos principais túneis, viadutos e elevados da cidade,
conforme programação no quadro a seguir.

Os corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica seguem com a circulação regular. Segundo o BRT Mobi-Rio,
as estações Vila Queiroz (Transcarioca), Ilha de Guaratiba e Embrapa (Transoeste) estão temporariamente fechadas.

Interdições para obras no Corredor Transoeste na Av. das Américas
A CET-Rio informa que desde o dia 30/07, um novo trecho da Av. das Américas passa por orbas na calha do BRT
Transoeste. A obra ocupará a calha do BRT, exigindo que esses veículos trafeguem pela faixa adjacente. Para
minimizar os possíveis impactos no tráfego da região, a sinalização horizontal (pintura da via) está sendo refeita para
melhor acomodar o BRT e os demais veículos nas faixas de circulação. Saiba mais: https://bit.ly/3uIc91B

Linhas 1, 2 e 3 operam normalmente.

Linhas 1, 2 e 4 e serviço de metrô na superfície com operação normal.

Segundo a SuperVia, todos os ramais operam regularmente.

Retorno gradativo do expresso no ramal Santa Cruz
Segundo a SuperVia, uma nova grade horária começou a ser adotada no dia 11/07, com a volta do serviço expresso
no ramal Santa Cruz nos dias úteis. Haverá três trens no horário de pico matutino, partindo de Santa Cruz para a
Central do Brasil, entre 4h10 e 4h50. O retorno será gradativo até agosto. Veja em: http://bit.ly/3P9CTA8.

Baixe o app COR.RIO
Veja as ocorrências da cidade, trânsito, transportes, previsão do tempo, o radar meteorológico, pluviômetros e
muito mais. Baixe agora o app COR.RIO gratuitamente nas versões Android (bit.ly/appcor_android) e iOS
(bit.ly/appcor_ios).

