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Quarta (12/01) com previsão de pancadas de chuva ao fim do dia no Rio
De acordo com o Alerta Rio, nesta quarta-feira (12/01), devido à atuação de ventos em médios níveis em
conjunto com o calor e a umidade, o tempo fica instável na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de céu
parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva moderada/forte a partir da tarde. Os ventos irão variar
de fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5 a 51,9 km/h). As temperaturas seguirão estáveis em relação ao
dia anterior, com máxima de 33°C.

RECOMENDAÇÕES PARA CHUVA FORTE COM RAIOS:
NA RUA:
 Afaste-se das árvores e terrenos abertos
 Fique longe de janelas
 Não permaneça em piscinas, rios e lagos
 Não toque em nada de metal ou elétrico
 Se estiver dentro do carro, permaneça nele.

EM CASA:
 Não tome banho durante a chuva.
 Não fale ao telefone
RECOMENDAÇÕES EM CASOS DE ALAGAMENTOS:

Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acessos;

Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas
em buracos sob a água, além de risco de doenças;

Não fique próximo à beira de córregos e rios;

Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.

Na quinta-feira (13/01), com o calor e a elevada umidade, a previsão é de pancadas de chuva, em pontos
isolados, também com intensidade moderada nos períodos da tarde e da noite. Os modelos numéricos de
previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 5 mm para toda a cidade. Porém, com a característica
de pancadas, a chuva poderá passar dos 5 mm em alguns pontos.
Entre sexta-feira (14/01) e domingo (16/01), o tempo volta a ficar estável na cidade do Rio, com redução da
nebulosidade e sem previsão de chuva.

Túnel Noel Rosa: sentido Jacaré fechado, das 22h às 5h, até 12/02
A CET-Rio informa que a via será interditada, das 22h às 5h, a partir desta quarta-feira (12/01) até 12/02, para
serviços de revitalização da iluminação pública. Desvios e rotas alternativas no link: https://bit.ly/3qetZYA.

Grajaú-Jacarepaguá: interdição para obras no sentido Zona Norte
A Estrada Grajaú-Jacarepaguá segue com uma faixa interditada, no sentido Grajaú, na altura do km 1,5, para
obras de estabilização de encosta. Segundo a CET-Rio, para minimizar os impactos da intervenção, nos dias
úteis, das 6h às 10h, motoristas que seguem em direção à Zona Norte podem acessar a faixa reversível
montada no sentido oposto, entre o km 2,5 e o km 0,5. Sinalização específica foi instalada para orientar e
alertar os motoristas. Detalhes: https://bit.ly/3nOFTWk.

Benfica: Av. Dom Hélder Câmara: interdições parciais para obras
A Avenida Dom Hélder Câmara está parcialmente interditada ao tráfego, entre o Largo de Benfica e a Rua
Aloysio Amâncio, para obras do Programa de Saneamento Ambiental – PSAM. Segundo a CET-Rio, para
viabilizar o procedimento, uma faixa do lado esquerdo da via foi bloqueado, no sentido Manguinhos, entre os
números 104 e 146, e em frente à edificação de nº 312. A interdição está programada para ocorrer durante 90
dias, ininterruptamente. Os desvios são realizados na própria pista, no trecho com estreitamento.

Bangu: obra em rede de esgotamento sanitário até 06/02
A CET-Rio informa que vias de Bangu serão interditadas para execução de obras da Rede de Esgotamento
Sanitário nos próximos domingos, a partir do dia 16, até o dia 06 de fevereiro. Leia: http://bit.ly/31HCh1o

Lagoa-Barra: interdição para obras de revitalização até 18/01
A CET-Rio informa que, para dar continuidade às obras de revitalização dos Túneis do Joá e São Conrado
(Pepino), será necessário interditar totalmente o Túnel do Joá, o tablado inferior do Elevado das Bandeiras e o
Túnel de São Conrado, na pista sentido São Conrado. Leia: https://bit.ly/LagoaBarraBloqueios

Linha Amarela: interdição para manutenção preventiva até 19/01
A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informa que realizará diferentes serviços de
manutenção preventiva nesta semana, com o objetivo de evitar alagamentos nos acessos e saídas da via
expressa. Até domingo (09/01), será feita limpeza do rio Banca da Velha, no Pechincha. O cronograma
também inclui a limpeza do canal da Gap, em Água Santa. Para os trabalhos, que ocorrem sempre das 9h às
16h, poderá haver interdições parciais de uma faixa, em ambos os sentidos da via, nos respectivos trechos.
Leia: bit.ly/LinhaAmarela190122

Transbrasil: confira os pontos com bloqueios para obras do corredor
Segundo a CET-Rio, a Av. Brasil tem interdições previstas na altura do Caju, Manguinhos, Bonsucesso,
Ramos, Olaria, Penha, Parada de Lucas, Irajá, Guadalupe e Deodoro. Mais informações no link:
https://bit.ly/3q22t05

Transbrasil: interdição na alça de descida da Ponte para a Av. Brasil
A CET-Rio informa que, desde a segunda-feira (27/12), a alça de descida da Ponte Rio-Niterói para a Av.
Brasil, na altura do Into, passa por intervenções. Para viabilizar as obras do Consórcio Transbrasil, foi
necessário interditar permanentemente a agulha de acesso da Ponte para a Av. Brasil, pista central
(pavimento rígido), sentido rodoviária. Mais informações no link: https://bit.ly/3EmzZSH

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 divulgada no quadro a seguir:

Túneis do Porto Maravilha: fechamentos de rotina
Confira os dias e horários de fechamento das galerias de túneis subterrâneos do Porto Maravilha, de acordo
com informações da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp).
Túnel Rio 450:
- Fecha toda quarta-feira, das 23h às 6h, para manutenção.
Túnel Prefeito Marcello Alencar:
- Fecha todos os domingos e feriados, das 6h às 8h30, nos dois sentidos (as duas galerias), para Área de
Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC).
- Fecha para manutenção, das 23h às 6h, no seguinte esquema:
 Galeria MAR (sentido rodoviária): toda segunda e terça.
 Galeria Continente (sentido Aterro do Flamengo): toda quinta e sexta

ATENÇÃO! O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO EM TODOS OS MODAIS

De acordo com a concessionária, as linhas 1, 2 e 4 e o metrô de superfície operam normalmente.

De acordo com o BRT Rio, os corredores Transcarioca, Transoeste e Transolímpica operam normalmente.

Estações Aracy Cabral e Magalhães Bastos em reforma nesta semana
A reforma da Aracy Cabral acontecerá até quinta-feira (13/01), e na Magalhães Bastos, entre quarta-feira e
sábado (12 a 15/01). Os passageiros deverão utilizar as seguintes estações para embarque e desembarque.
Usuários da Aracy Cabral:
- Sentido Galeão: Tanque
- Sentido Alvorada: Taquara
Usuários da Magalhães Bastos:
- Sentido Vila Militar: Vila Militar
- Sentido Alvorada: P. J. Cribbin

Linhas 1, 2 e 3 operam normalmente.

Os ramais Japeri, Santa Cruz e Saracuruna funcionam normalmente.

Manutenção no Ramal Belford Roxo até o dia 31/01
Entre os dias 03/01/22 e 31/01/22, das 10h às 15h, serão realizadas manutenções na via e no sistema de
sinalização do ramal Belford Roxo, entre as estações Rocha Miranda e Barros Filho. Por este motivo, os
passageiros precisarão realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira. Segundo a SuperVia,
a grade horária de dias úteis do ramal passou por alguns ajustes, para viabilizar a transferência de trens e
evitar longas esperas.

Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 11/01/2022

A Defesa Civil municipal registrou 31 ocorrências das 5h31 às 10h30 desta quarta-feira (12/01). Em caso de
emergência, ligue 199.

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).

