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Domingo (20/11) tem previsão de tempo estável e sem chuva no Rio
Segundo o Sistema Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano manterá o tempo
estável na cidade do Rio de Janeiro neste domingo (20/11). O dia terá predomínio de céu parcialmente nublado e
não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas
apresentarão elevação, com máxima de 33°C.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, entre o domingo (20/11) e a terça-feira (22/11), a nebulosidade estará variada
na cidade do Rio e não há previsão de chuva. Na terça-feira (22) poderão ocorrer rajadas de vento moderado
(entre 18,5 km/h a 51,9 km/h) a forte (entre 52 km/h a 76 km/h) no período da tarde.
Na quarta-feira (23/11), ventos em médios e altos níveis deixam o tempo ficará instável, com previsão de pancadas
de chuvas isoladas a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva
para 15 mm neste dia.
Na quinta-feira (24/11), o tempo segue instável, com chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Os modelos
numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva para 20 mm neste dia

Corrida no Aterro do Flamengo interdita vias neste domingo (20/11)
O Centro de Operações Rio, por meio da CET-Rio, informa que neste fim de semana, serão realizadas interdições em
sequência da Corrida NIGHT RUN no Aterro do Flamengo, na noite de sábado, dia 19, das 20h às 01h e na 7ª
CORRIDA VENÂNCIO, no dia 20, de 01h às 10h. Saiba mais detalhes no link: http://cor.rio/noticias/?id=23205

Av. Borges de Medeiros passa por interdições em novo sentido
O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que a partir das 7h de sábado (19/11) a Avenida Borges de
Medeiros será totalmente interditada, sentido Gávea, na altura do Parque dos Patins, para obras da SMI. Saiba mais
detalhes no link: http://cor.rio/noticias/?id=23217

Avenida Niemeyer tem novas interdições parciais às sextas e sábados
A Avenida Niemeyer terá interdição parcial de uma faixa de rolamento, no trecho entre a orla de São Conrado e o nº
318, sentido Leblon, para serviços de retirada de tubulação de rede de esgoto. As interdições ocorrerão às sextas e
sábados, das 23h às 5h dos dias subsequentes. Saiba mais no link: https://bit.ly/3So7MD2

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 passa por bloqueios para obras desde julho
A CET-Rio informa que, desde o dia 16 de julho, 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

Novo corredor BRS no Engenho Novo já está em funcionamento
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e da CET-Rio, inaugurou na segunda-feira
(24/10), o corredor BRS Barão do Bom Retiro, que atravessa a Rua Barão do Bom Retiro (entre o número 1.207 e a
Rua Vinte e Quatro de Maio). O objetivo é assegurar a redução do tempo de deslocamento de passageiros do
sistema de transporte público coletivo na região. Saiba mais: https://bit.ly/3FcomBI

Madureira tem esquema especial de trânsito para obras até 2023
O Centro de Operações Rio informa que, desde esta segunda (10), ocorrerá obra de drenagem e pavimentação em
meia pista, da Rua Conselheiro Galvão, na faixa à direita da via, na altura do lado oposto à edificação 210, para
instalação do canteiro de obras e, por faixa alternada no trecho compreendido entre as edificações 194 e 136. Confira
os detalhes: https://bit.ly/3VbQ4Ex

Vila Isabel: vias do bairro apresentam bloqueios para obras
A CET-Rio informa que, em função de obras de saneamento na região de Vila Isabel, na Zona Norte, diversas vias
sofrem mudanças de circulação e estacionamento. Veja os detalhes no link: https://bit.ly/3ongjJs

Obras Transoeste: novas interdições a partir de segunda-feira (21/11)
A partir das 7h de segunda-feira (21/11), a calha do BRT, na altura do Túnel Vice Presidente José de Alencar, será
interditada para viabilizar as obras do BRT Transoeste. Saiba mais detalhes no link: http://cor.rio/noticias/?id=23225

Novas interdições na Av. das Américas para obras da Transoeste
A CET-Rio informa que a Av. das Américas passa por interdições até 30/12 para viabilizar as obras do BRT
Transoeste. Detalhes no link: http://cor.rio/noticias/?id=22952

Av. Dom João VI passa por interdições parciais para obras da Transoeste
Das 21h às 5h, trecho da via em Guaratiba ficará com uma faixa ocupada, sentido Barra, de forma alternada, para
obras da Transoeste. Os bloqueios vão até o dia 20/11. Saiba mais: https://bit.ly/3TOLJWc

Av. Brasil: interdições em trecho próximo à Bangu até 21 de novembro
A CET-Rio informa que até o dia 21 de novembro, a Av. Brasil terá interdições itinerantes, na altura de Bangu, para a
realização do serviço de fresagem e recapeamento. Saiba mais: http://cor.rio/noticias/?id=22681

Vias do Centro terão bloqueios para evento em homenagem a zumbi
Em virtude das celebrações ao Dia da Consciência Negra, a pista central da Avenida Presidente Vargas está
interditada em diversos pontos, desde a Candelária até a Praça a Bandeira. A liberação está prevista para as 17h de
domingo (20/11). Veja as rotas alternativas no link: http://bit.ly/3OlZgTG

Centro tem novo corredor BRS desde segunda-feira (10/10)
O Centro de Operações Rio informa que há previsto para ser implantado no próximo dia 10 de outubro, o novo BRS
fará a conexão de importantes eixos de transporte público. O funcionamento será em dias úteis, das 6h às 21h,
obedecendo aos períodos dos demais BRS implantados nos bairros do Centro. Confira os detalhes no link:
https://bit.ly/3ErdJL6

Aterro do Flamengo terá interdições para corrida neste domingo (20/11)
O Centro de Operações Rio, por meio da CET-Rio, informa que neste domingo acontece a 7ª CORRIDA VENÂNCIO,
com interdições no Aterro do Flamengo e Enseada de Botafogo até as 10h. Saiba mais detalhes no link:
http://cor.rio/noticias/?id=23205

Novas etapas da obra para o Terminal Gentileza estão em vigor
As novas interdições do Terminal Intermodal Gentileza (TIG) já estão funcionando: a principal alteração foi
implementada no acesso da Av. Francisco Bicalho para a Via Expressa do Porto, sentido Túnel Marcello Alencar, que
passa por interdições. Confira tudo no link: https://bit.ly/3egnwJc

Acesso da Av. Brasil para Av. Fco. Bicalho com bloqueios para obras
O Centro de Operações Rio, por meio da Prefeitura do Rio, informa que desde sexta-feira (16/9), estão sendo
realizadas interdições no acesso da Avenida Brasil para a Avenida Francisco Bicalho, para viabilizar as obras do
Terminal Intermodal Gentileza (TIG). Os detalhes das mudanças no trânsito e dos desvios de linhas de ônibus
poderão ser conferidos no link: https://bit.ly/3xp4ff0

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, manutenção e limpeza de
rotina, de 22h às 5h. As interdições no sentido Centro serão realizadas às terças-feiras, dias 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 a Av. Brasil passa por novas 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

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

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.
O BRTMobiRio informa que a estação Ricardo Marinho, no corredor Transoeste, está fechada desde esta quinta
(06/10) para reformas e melhorias. A recomendação é que os passageiros utilizem as estações Parque das Rosas e
Riviera para embarque e desembarque.
O BRT MobiRio informa que as estações Vila Queiroz (Transcarioca) e Embrapa (Transoeste) estão temporariamente
fechadas. A estação Bosque da Barra, no corredor Transoeste, está inoperante devido a obras. Utilize a estação
Novo Leblon ou Terminal Alvorada para transbordo. O fechamento se dá por causa de obras de recapeamento da via
exclusiva do corredor Transoeste.
Ainda segundo o BRTMobiRio, a estação Rio 2 - Módulo Expresso, no corredor Transcarioca, está fechada para
reformas. Utilize o módulo parador para embarque e desembarque.

Linhas 1, 2 e 3 operam normalmente.

Linhas 1, 2 e 4 operam normalmente

Segundo a SuperVia, todos os ramais operam regularmente.

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)

