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Terça-feira com previsão de chuva moderada isolada à tarde
De acordo com o Alerta Rio, nesta terça-feira (16/02), o tempo será instável na cidade do Rio de Janeiro devido ao
calor e a disponibilidade de umidade na atmosfera. Assim, haverá céu parcialmente nublado a nublado com previsão
de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada no período da tarde. Os ventos estarão fracos a
moderados, sendo os mais intensos à tarde, e as temperaturas estarão em elevação em relação ao dia anterior, com
mínima de 19°C e máxima de 34°C.

Informações em tempo real no twitter.com/operacoesrio

Previsão para os próximos quatro dias
Entre a quarta-feira (17/02) e a quinta-feira (18/02), permanecem as condições para pancadas de chuva moderada
isoladas nos períodos da tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em
média e para toda a cidade, 5mm para cada um destes dias.
Na sexta-feira (19/02), áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria pelo oceano ocasionarão
pancadas de chuva moderada, ocasionalmente forte, isoladas a partir do fim da manhã. Os modelos
numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva menor que 10mm para este dia.
No sábado (20/02), o transporte de umidade do mar para o continente mantém o tempo instável na cidade do Rio de
Janeiro, com previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento. Os modelos numéricos de
previsão do tempo indicam ESTIMATIVA MÉDIA de chuva de 10mm para este dia.
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Av. Niemeyer: bloqueios parciais para obras
A Prefeitura do Rio informa que a Avenida Niemeyer tem uma faixa ocupada, para obras de contenção de encostas
realizadas pela Geo-Rio, entre a Av. Delfim Moreira e a Av. Prefeito Mendes de Moraes. Entre 6h30 e 10h, a via
opera no sentido Leblon, devido ao fluxo de veículos da manhã. Após as 10h, a Avenida Niemeyer volta a operar em
mão dupla com operação de “PARE E SIGA”. Esta operação será mantida até a conclusão das obras.
TRANSPORTES | As linhas de ônibus e de transporte complementar que atendem ao bairro do Vidigal (linhas STPL
L2101 e L2101 e as linhas SPPO 104 e 109) serão mantidas. As demais linhas terão seus itinerários desviados para
a Autoestrada Engº Fernando Mac Dowell, Túnel Acústico Rafael Mascarenhas e Túnel Zuzu Angel.
Excepcionalmente na quarta-feira (17/02), a Av. Niemeyer será totalmente interditada, das 23h às 3h do dia
seguinte, entre as Av. Delfim Moreira e a Prefeito Mendes de Moraes, de acordo com a CET-Rio. Moradores e
hóspedes de hotéis da região deverão acessar a via por São Conrado (no bloqueio junto à Av. Prefeito Mendes de
Moraes). Veja outros detalhes no link: http://bit.ly/niemeyer010221

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.
Túnel Zuzu Angel e do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas: os fechamentos de rotina, para manutenção, estão
suspensos temporariamente, enquanto durarem as obras na Av. Niemeyer.
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Av. Brasil: bloqueios noturnos para manutenção de passarela, em Bangu
A Prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio e da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura), informa que a Avenida
Brasil será parcialmente interditada, na altura de Bangu, para serviços de manutenção de passarela. Os bloqueios
ocorrerão em ambos os sentidos, até o dia 26 de fevereiro, das 22h às 4h30 do dia seguinte. Os desvios serão
realizados na própria pista, no trecho com estreitamento. Não são esperados reflexos no trânsito, pois as interdições
serão noturnas e em um sentido da via por vez.

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

Barra de Guaratiba terá esquema especial de trânsito até o dia 28/02
De acordo com a CET-Rio, a Estrada Roberto Burle Marx será fechada para os veículos, próximo à Rua Almirante
Carlos Tinoco, na área de retorno em frente à Ponte Velha da Marambaia, do dia 23 de janeiro ao dia 28 de fevereiro,
aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Saiba mais: http://bit.ly/barra_guaratiba

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

Os serviços nos três corredores (Transoeste, Transcarioca e Transolímpica) operam normalmente.

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

Esquema de funcionamento até 17 de fevereiro
O MetrôRio informa que este ano, em razão do decreto da Prefeitura do Rio, que veta a organização de eventos,
como desfiles e blocos, não haverá operação especial. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, as Linhas 1, 2 e 4 do
metrô seguirão os horários regulares de funcionamento. No sábado (13), na segunda-feira (15) e na quarta-feira (17),
as estações abrirão das 5h à meia-noite. Já no domingo (14) e na terça-feira (16), feriado, a operação será das 7h às
23h.
No fim de semana e no feriado, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de
ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também seguirão os horários de
rotina.

De acordo com a concessionária VLT Carioca, as linhas 1, 2 e 3 funcionam normalmente.

Os ramais Deodoro, Santa Cruz, Belford Roxo e Japeri funcionam normalmente.
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Trens: circulação na terça-feira (16/02) seguirá a grade de horários de sábado
Na próxima terça-feira (16/02), os trens da SuperVia vão circular de acordo com a grade horária de sábados
programada para cada ramal (entre 4h15 e 23h). No restante da semana (segunda, quarta, quinta e sexta-feira), a
operação seguirá a grade regular de dias úteis.

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).

A Defesa Civil Municipal registrou quatro ocorrências das 17h31 às 5h30 desta terça-feira (16/02). Em caso de
emergência, ligue 199.
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*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 15/02/2021.
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