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Rio segue em Estágio de Mobilização devido à Covid-19
O município do Rio de Janeiro permanece em Estágio de Mobilização, desde 2 de dezembro de 2020, por conta do
aumento de casos do novo coronavírus na capital. Cidadãos devem continuar a seguir as orientações dos
especialistas e as regras de ouro da Prefeitura, como usar máscaras, evitar aglomerações e higienizar bem as mãos.
Leia mais: https://bit.ly/mobilizacao_COVID

Quarta-feira com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada
De acordo com o Alerta Rio, nesta quarta-feira, os ventos em níveis altos da atmosfera em conjunto do calor e da
disponibilidade de umidade manterão o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. Assim, o céu ficará parcialmente
nublado a nublado com previsão de chuva fraca a moderada isolada no período da manhã e pancadas de chuva
isoladas de intensidade moderada à tarde. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas estarão
estáveis, com mínima de 22°C e máxima de 38°C.

Previsão do Alerta Rio para os próximos quatro dias
Na quinta-feira (14/01), um sistema de alta pressão influenciará as condições de tempo, com predomínio de céu
parcialmente nublado e sem chuva.
Na sexta-feira (15/01), o tempo ficará instável devido à atuação de áreas de instabilidade em altos níveis em
conjunto com o calor e a disponibilidade de umidade. Assim, a previsão é de pancadas de chuva com intensidade
moderada, rapidamente forte, em pontos isolados durante a tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo
indicam que chova, em média, menos que 5mm neste dia.
No sábado (16/01), o tempo volta a ficar estável, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de
chuva na cidade do Rio de Janeiro.
Na domingo (17/01), devido ao calor e a umidade o tempo será instável na cidade do Rio de Janeiro, com a previsão
de pancadas de chuva moderada ocasionalmente forte isoladas durante os períodos da tarde/noite. Os modelos
numéricos de previsão do tempo indicam ESTIMATIVA MÉDIA de chuva menor que 5mm para este dia.

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 (http://bit.ly/appcor_android) e iOS
(http://bit.ly/appcor_ios).

Linha Vermelha: interdições parciais até 15/01/21
Entre 11 e 15 de janeiro, está prevista a interdição de uma faixa em cada sentido da Linha Vermelha, em trechos
diferentes da via, para a realização de serviço de manutenção da Seconserva, no horário das 9h às 15h. A CET-Rio
informa que, como os bloqueios serão itinerantes e em trechos menores que 1km, não são esperados reflexos no
trânsito.

Os desvios serão realizados na própria pista, no trecho com estreitamento. As intervenções contarão com a
participação de operadores de tráfego da CET-Rio e funcionários da Conservação, que trabalharão para manter a
fluidez, efetuar os bloqueios e orientar os motoristas durante os procedimentos. Sinalização específica será instalada
para orientar e alertar os motoristas.

Av. Brasil: interdições noturnas para obra do Viaduto da Via Portuária
A CET-Rio informou mais uma etapa da operação de lançamento de placas pré-moldadas do viaduto Via Portuária. O
viaduto faz parte das obras que estão sendo executadas pela Ecoponte e tem como objetivo melhorar a circulação na
região do Caju. A Avenida Portuária será uma via expressa exclusiva para veículos de carga e fará a ligação da
Avenida Brasil, em Manguinhos, com o portão 32 do Cais do Porto. Para realização da operação, as seguintes
interdições serão realizadas na via expressa:


Entre segunda-feira e sexta-feira (11/01 a 15/01), das 22h às 4h do dia subsequente, interdição total da pista
central da Av. Brasil, sentido Centro, entre o Hospital Federal de Bonsucesso e a agulha localizada na
projeção da Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho e interdição total da pista central da Av. Brasil, sentido
Zona Oeste, entre a passarela 4, no Caju, e o canteiro de obras próximo à Rua Prefeito Júlio de Moraes
Coutinho.



Na quinta-feira (14/01), das 22h às 4h do dia subsequente, interdição total da pista lateral da Av. Brasil,
sentido Centro, entre o canteiro de obras localizado na projeção da Rua Prefeito Júlio de Moraes Coutinho e
a passarela 5, em Benfica.

A principal rota alternativa é a Linha Vermelha. Leia mais: http://bit.ly/obraviaportuaria

Túneis: interdições para manutenção preventiva
A CET-Rio divulga os fechamentos noturnos para manutenções nos principais túneis, viadutos e elevados da cidade,
conforme a programação divulgada no quadro abaixo. Essa programação poderá ser suspensa a qualquer tempo,
devido às condições climáticas ou a questões operacionais da cidade.

Linha Amarela: reversível suspensa desde o dia 9/12
A operação da faixa reversível da Linha Amarela, no sentido Fundão, está suspensa. A medida surgiu após estudo
da CET-Rio que identificou alterações significativas nas características do trânsito da via. O monitoramento das
condições do trânsito em ambos os sentidos vai continuar, bem como os estudos técnicos, acompanhando as
condições de circulação sem a faixa reversível.

Transbrasil: Av. Brasil tem interdições para obras em diversos pontos
Para obras do BRT Transbrasil, há vários pontos de bloqueios na Avenida Brasil. As datas de início e término das
interdições são diferentes em cada trecho. Para conferir informações detalhadas e atualizadas sobre as intervenções
realizadas na via expressa, acesse: https://bit.ly/TRANSBRASILOBRAS

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

Segundo a concessionária, as linhas 1, 2 e 4 operam normalmente.

Os serviços nos três corredores (Transoeste, Transcarioca e Transolímpica) operam normalmente.
O BRT Rio informa que a estação Aracy Cabral, do corredor Transcarioca, ficará temporariamente fechada para
obras a partir desta segunda-feira até domingo, dia 17. A opção é utilizar a estação Taquara.

Linhas 1, 2 e 3 operam normalmente.

Os ramais Santa Cruz, Deodoro, Belford Roxo e Japeri funcionam normalmente.

A Defesa Civil Municipal registrou uma ocorrência das 17h31 às 5h30 desta quarta-feira (13/01). Em caso de
emergência, ligue 199.

