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Segunda-feira (20/06) sem previsão de chuva no Rio.
Segundo o Alerta Rio, nesta segunda-feira (20/06), um sistema de alta pressão volta a deixar o tempo firme na cidade
do Rio. Assim, a nebulosidade estará variada ao longo do dia e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a
moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão elevação em relação ao dia anterior, com mínima de 14°C
e máxima de 26°C.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, entre terça-feira (21/06) e sexta-feira (24/06), haverá variação da nebulosidade e os
ventos estarão de fracos a moderados. Não há previsão de chuva para estes dias no Rio e as temperaturas
apresentarão gradual elevação.

Santo Cristo e Centro: bloqueios para obras até 30 de junho
A CET-Rio informa que interdições serão realizadas em vias dos bairros de Santo Cristo e Centro até o dia 30/06, para
o serviço de fresagem asfáltica da Seconserva. Os bloqueios acontecem das 22h às 5h do dia seguinte. Saiba mais:
https://bit.ly/3LUpNEW.

Glória: bloqueios no entorno da Praça Paris até 01/07 para obras
A CET-Rio e a Seconserva informam que foram iniciadas as obras de recuperação da pavimentação no entorno da
Praça Paris, na Glória. Inicialmente, os serviços serão executados na Rua Mestre Valentim e na Avenida Augusto
Severo, sentido Flamengo, com interdições das 7h às 17h: https://bit.ly/3PVx4Y0.

Copacabana: Túnel Sá Freire Alvim com interdições para obras até julho
A CET-Rio informa que o Túnel Prefeito Sá Freire Alvim, que faz a ligação entre as ruas Barata Ribeiro e Raul
Pompéia, em Copacabana, conta com interdições parciais, das 21h às 6h, para obras de revitalização realizadas pela
Secretaria Municipal de Conservação. A previsão é que a via seja liberada em julho. Veja: https://bit.ly/3wQk6Ut.

Madureira: Rua Maria de Freitas tem sentido invertido
A CET-Rio informa que, desde o domingo, dia 12/06, a Rua Maria de Freitas, em Madureira, tem o seu sentido de
direção invertido, passando a dar mão da Rua Carvalho de Souza para a Rua Carolina Machado. Saiba mais detalhes
no link: https://bit.ly/3mmdGWB.

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

Benfica: interdições até 31 de julho para obras do Governo do Estado
A CET-Rio informa que interdições estão sendo realizadas nas ruas Couto Magalhães e Prefeito Olímpio de Melo, para
obras do Governo do Estado. Saiba mais: https://bit.ly/3sHLrpx.

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.

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 nas terças-feiras,
dias 28/06, 12/07, 26/07, 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 aqui:
https://bit.ly/3m24w1l

Túneis Acústico e Zuzu Angel: interdição para manutenção até 28/07
A CET-RIO informa que as galerias serão interditadas, no sentido Gávea, entre 22h e 5h, de domingo a quinta, exceto
às quartas, até o dia 28/07. Detalhes: http://bit.ly/3PFwEFi.

Viaduto dos Marinheiros: interdição parcial para manutenção até 31/07
De acordo com a CET-Rio, o Viaduto dos Marinheiros, que liga a Avenida Presidente Vargas, na altura da Cidade
Nova, à Praça da Bandeira, passa por interdições parciais para obras. Mais detalhes em https://bit.ly/viad_marinheiros.

Transbrasil: bloqueios para obras na Avenida Brasil em vários bairros
A CET-Rio informa pontos de interdição na Avenida Brasil e seu entorno para as obras do Consórcio Transbrasil.
Sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas, e as condições do trânsito monitoradas,
quanto a eventuais impactos. Trechos, desvios e rotas alternativas no link: https://bit.ly/3q22t05.

Linha Vermelha: interdições parciais para manutenção até 24 de junho
A CET-Rio informa que estão sendo realizadas interdições parciais na Linha Vermelha, desde segunda-feira (04/04)
até o dia 24/06, para serviços de manutenção da Seconserva. Veja mais: http:/bit.ly/3wZTssb.

Av. Brasil: interdições parciais entre Caju e Deodoro até 20/06
A CET-RIO informa que até o dia 20/06, a Av. Brasil passa por interdições parciais para serviços de revitalização da
iluminação pública. Veja os trechos e os horários das interdições no link: https://bit.ly/38sgC0l.

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.

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).
 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.

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

Linhas 1, 2 e 4 e serviço de metrô na superfície operam normalmente.

Todas as linhas operam de forma regular.

Segundo a SuperVia, todos os ramais operam normalmente.

A Defesa Civil municipal não registrou nenhuma ocorrência das 17h31deste domingo (19/06) até as 5h30 desta
segunda (20/06). 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).

