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Rio está em Estágio de Mobilização
O município entrou em ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO às 13h50 deste domingo, 21 de fevereiro de 2021, devido à
ocorrência de chuva fraca a moderada em diferentes áreas da cidade. Para as próximas horas deste domingo, este
panorama deve permanecer. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há
riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Acesse http://bit.ly/3kbwXII e saiba mais informações.

Noite de hoje segue com previsão de chuva fraca a moderada
O Alerta Rio informa que até o fim deste domingo (21/02), a previsão é de predomínio de céu nublado e de chuva
fraca a moderada isolada. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a
cidade, cerca de 5 mm para a noite de hoje.
Como foi o tempo hoje até agora: devido à influência de ventos úmidos do oceano em conjunto com a atuação de
um canal de umidade sobre a região Sudeste, o tempo ficou instável neste domingo. O céu ficou nublado e choveu
de fraco a moderado em alguns lugares. As temperaturas variaram entre 30,0°C às 08h45min, na Barra/Riocentro, e
20,1°C, às 05h45min, no Alto da Boa Vista.
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Previsão para os próximos quatro dias
O Alerta Rio prevê que, na segunda-feira (22/02), o tempo continua instável devido à entrada de umidade vinda do
mar. O céu fica nublado e deve chover fraco, em pontos isolados, durante a madrugada. A partir da tarde, a chuva
deve ser fraca a moderada e também em pontos isolados. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que
chova, em média e para toda a cidade, menos que 10 mm para este dia.
Na terça-feira (23/02), a previsão é de redução da nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade do Rio de
Janeiro.
Na quarta-feira (24/02), o céu estará parcialmente nublado a nublado e há chuva fraca a moderada, isolada, a partir
da tarde. A causa será a atuação de ventos em altos níveis da atmosfera. Os modelos numéricos de previsão do
tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, menos que 10 mm para este dia.
Na quinta-feira (25/02), haverá aumento da nebulosidade e a previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, ao
longo do dia. Os modelos numéricos de previsão do estimam que chova, em média e para toda a cidade, cerca de 10
mm em toda a quinta.

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) estão mantidas. As demais linhas tiveram seus itinerários desviados
para a Autoestrada Engº Fernando Mac Dowell, Túnel Acústico Rafael Mascarenhas e Túnel Zuzu Angel. Veja outros
detalhes no link: http://bit.ly/niemeyer010221
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Túneis: interdições 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 abaixo. Os fechamentos de rotina do Túnel Zuzu Angel estão
suspensos temporariamente, enquanto durarem as obras na Av. Niemeyer.

Túnel Rafael Mascarenhas voltará a ser interditado na segunda (22/02)
A CET-Rio vai interditar, nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, das 23h50 às 4h30, o Túnel Acústico
Rafael Mascarenhas, no sentido Gávea, para manutenção. A opção para quem sairá de São Conrado em direção à
Gávea será o caminho pelo Túnel Zuzu Angel, Rua Graça Couto e Rua Marquês de São Vicente. A Av. Niemeyer
também poderá ser usada como rota alternativa, mas é importante lembrar que a via opera no sistema „pare e siga‟,
na altura do n° 101, para obras.

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
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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

Entorno do Maracanã terá bloqueios neste domingo (21/02)
A CET-Rio montou um esquema especial de trânsito para a partida entre Flamengo e Internacional, no estádio do
Maracanã, no domingo (21/02), com interdições das 12h às 23h das seguintes vias:
 Radial Oeste, sentido Centro, entre o cruzamento com a Rua São Francisco Xavier e o Museu do Índio;
 Rua Prof. Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a Rua Dona Zulmira e a Radial Oeste.
Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal estarão no local para orientar os motoristas e efetuar interdições.

Interdição no Viaduto de Quintino
Para obras emergenciais da Seconserva, o Viaduto Compositor Wilson Batista (Viaduto de Quintino) foi interditado
em ambos os sentidos. A CET-Rio montou um esquema de trânsito, com as seguintes opções para os motoristas:
 Quem vem da Rua Elias da Silva, com destino à Rua Goiás, deve seguir pelas ruas Elias da Silva, Nerval de
Gouveia (até Cascadura), Ângelo Dantas, Maria Lopes, Mendes de Aguiar, retornar à esquerda na Rua
Ernani Cardoso, acessar o Viaduto de Cascadura, virar à direita na Rua da Pedreira, e acessar a Rua Goiás.


Já quem vem da Rua Goiás, em direção à Rua Elias da Silva, deve seguir pela Rua Goiás até a Rua
Cupertino, virar a direita e seguir até a Av. Dom Helder Câmara, acessar o viaduto de Cascadura, ruas
Ângelo Dantas, Maria Lopes, Mendes de Aguiar, retornando na Rua Ernani Cardoso, Rua Padre Telêmaco,
Clarimundo de Melo, Rua Amaro Cavalcanti, Rua Dois de Fevereiro, Rua Daniel Carneiro, Rua Monsenhor
Jeronimo, Rua Amaro Cavalcanti, até a Rua Manoel Vitorino e Rua Elias da Silva.

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

CCR Barcas opera com intervalos de 30 minutos desde o dia 19/2
De acordo com a CCR Barcas, a linha Praça XV - Arariboia opera com intervalos médios de 30 minutos no período
de rush (das 5h30 às 9h e das 16h às 18h) nos dias úteis, desde sexta-feira (19/02), e não mais de 15 minutos. A
alteração cumpre decreto do Governo do Estado. Nos horários de vale dos dias úteis e aos sábados, domingos e
feriados, o intervalo de uma hora está mantido.

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

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

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

Os ramais Deodoro, Santa Cruz, Belford Roxo, Saracuruna e Japeri funcionam normalmente.
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A Defesa Civil Municipal registrou sete ocorrências das 10h31 às 17h30 deste domingo (21/02). 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 (http://bit.ly/appcor_android) e iOS
(http://bit.ly/appcor_ios).
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