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EVENTOS – 28/02 e 01/03/2015 

DATA EVENTO PROCESSO DESCRIÇÃO 

28/02 Concretagem 530/001501/2015 

I – Estacionamento de um caminhão na R. Cinco de Julho, em frente ao nº 292, Icaraí, no dia 28/02/2015, das 08h às 
13h; 
II – Reserva das vagas rotativas no lado oposto à realização do serviço, da esquina com a Av. Roberto Silveira até a 
altura do nº 294, das 19h do dia 27/02/2015 às 13h do dia 28/02/2015. 

28/02 Estação Rio 2015 530/001534/2015 
Interdição da área de manobra do Terminal Rodoviário João Goulart próximo ao portão de entrada do Teatro Popular, 
das 16h às 23h59. 

01/03 
Içamento de 

Gerador 
530/002098/2015 

I – Proibição do estacionamento na Av. 7 de setembro, no trecho entre as ruas Nóbrega e Min. Otávio Kelly, no bairro 
Icaraí, no dia 01/03/2015, das 00h às 13h; 
II – Interdição do tráfego de veículos na Av. 7 de Setembro, trecho compreendido entre as ruas Nóbrega e Min. Otávio 
Kelly, no bairro Icaraí, no dia 01/03/2015, das 07h às 13h; 
III – Desvio do tráfego de veículos da Av. 7 de Setembro para a R. Dom Bosco e Av. Alm. Ary Parreiras, durante o 
período da interdição citada no item “II”; 
IV – Desvio do tráfego de veículos da R. Nóbrega para a R. Mariz e Barros e R. Dr. Geraldo Martins, durante o período 
da interdição citada no item “II”; 

01/03 Corrida da Paz 530/002350/2015 

1. Interdição o tráfego de veículos, exceto os de moradores e viaturas de serviço, no dia 01/03/2015, das 07h45 às 09h, 
nas seguintes vias: 
- Trav. Brandão; 
- Av. Carlos Ermelindo Marins, no trecho compreendido entre a Trav. Brandão e o Beco do Chafariz. 
2. Proibir o estacionamento nas baias de reentrância em frente ao campo de futebol na entrada do Forte Rio Branco (Av. 
Carlos Ermelindo Marins, esquina com a Trav. Brandão), das 22h do dia 28/02/2015 às 09h do dia 01/03/2015. Este local 
servirá como ponto final dos ônibus do bairro. Mapa no Anexo II. 
3. Transferir o ponto final dos ônibus para o ponto em frente ao campo na entrada do Forte Rio Branco (Trav. Brandão), 
onde será montado o bloqueio, durante o período da interdição citado anteriormente. 

01/03 Roda de Samba 530/002034/2015 
Interdição do tráfego de veículos na R. Visc. de Sepetiba, no trecho entre as ruas São João e Marechal Deodoro, no 
bairro Centro, no dia 01/03/2015, das 11h às 20h. 

01/03 
Caminhada da 
Fraternidade 

530/001749/2015 
Interdição parcial do trânsito de veículos para a realização da caminhada, ao longo de seu trajeto formado pela R. 
General Rondon, Av. Rui Barbosa e Av. Quintino Bocaiúva (nos dois sentidos), com início na Paróquia de São Francisco 
Xavier e término na Praça do Rádio Amador, no dia 01/03/2015, das 18h às 19h. 

 


