
Mudanças de sentido de ruas acontecem no domingo, dia 26 de janeiro

Teresópolis, 21  de janeiro de 2020 -  No próximo domingo, 26 de janeiro, a partir das 7h, entram em vigor as adequações 
de trânsito para viabilizar os ganhos do ‘Integra Terê’ – Sistema Integrado de Transporte Público e Mobilidade Urbana. As 
mudanças mais signi cativas acontecem na região central da cidade. Além dos canais de comunicação da Prefeitura, 
faixas informativas e novas placas de trânsito estão sendo instaladas nas vias para orientação dos motoristas e pedes-
tres. Agentes da Guarda Civil Municipal estarão a postos nos locais dessas intervenções para orientação dos motoris-
tas. 

As mudanças no trânsito e o modelo de integração escolhido para o município se baseiam em estudo de engenharia de 
trânsito realizado ao longo de dois anos por equipe de especialistas da Fetranspor. Entre as várias etapas, foi feito um 
estudo do viário e linhas da região; análise dos itinerários; coleta de dados com pesquisas em campo; estudo de pontos 
de integração; simulação de vários cenários, entre outras atividades que levaram à sugestão do sistema que foi aprova-
do e está sendo adotado e das intervenções viárias que resolverão gargalos do trânsito local e viabilizar os ganhos 
previstos para a integração. A seguir, estão descritas e ilustradas as mudanças no trânsito.

É importante ressaltar que todos as proibições de estacionamento e/ou parada de veículos entram em vigor no 
momento em que instaladas as placas de trânsito. Por isso, motoristas devem estar atentos à instalação da sinalização.

Região da Rodoviária 
Além das mudanças já vigentes e informadas à população na Rua Prefeito Waldir Barbosa Moreira (novos pontos de 
carga e descarga, deslocamento de ponto de táxi e novas áreas de paradas de 15 minutos e vagas de estacionamento 
para idosos e de cientes e para motociclistas), serão implementadas a seguintes mudanças:

1- Proibição de estacionamento de ambos os lados na 
rua da Rodoviária no sentido Del m Moreira, liberando 
a via para receber o uxo de veículos da Av. Tenente 
Luiz Meirelles, que não poderão seguir mais adiante 
sentido Pedrão. 

2- Os veículos que seguem da Av. Tenente Luiz Mei-
relles sentido Reta deverão dobrar à direita na rua da 
Rodoviária. Em seguida, para acessar a Reta sentido 
Casa de Saúde, devem dobrar à esquerda na R. José 
Corrêa da Silva, que terá sentido invertido; para aces-
sar a Reta sentido Alto, devem dobrar na segunda à 
esquerda, na Rua Jornalista Délcio Monteiro (antiga 
Olegário Bernardes) para cruzar a pista. No local, foi 
instalado um novo conjunto semafórico, na interseção 
da Av. Lúcio  Meira, e pintada nova faixa de pedestres.



Outras intervenções na região de Agriões e Centro:

- Rua Rui Barbosa: 
1) A via passa a ter sentido único em toda a extensão, desde a Rua Ferreira de Castro (Agriões) até a Nilza Chiape-
ta Fadigas (Centro).

2) Será proibido o estacionamento ao longo da Rua Rui Barbosa no trecho entre a Carmela Dutra até a Nilza Chia-
peta Fadigas, exceto ponto de táxi.

3) Também será proibido o estacionamento no trecho da Rua Barbosa entre a Feliciano Sodré (Reta) e a Nilza 
Chiapeta Fadigas.

4) Será retirada a rotatória existente no entroncamento da Rui Barbosa com a Reta (relógio).

- Rua Carmela Dutra: O trecho da Rua Carmela Dutra entre a Av. Tenente Luiz Meirelles (descida das Pimentei-

ras) e a Rua Rui Barbosa terá sentido único em direção ao Fórum. Motoristas devem acessar o Centro dobrando 

obrigatoriamente à esquerda na Rui Barbosa.  Consequentemente, motoritas que seguem na Carmela Dutra 

sentido Centro também devem virar obrigatoriamente à direira após o Fórum, na Rua Rui Barbosa.



 - Ruas Djalma Monteiro e Taquarí: as vias passam a ter sentido único na direção Agriões no trecho entre a Rua Ferreira 

de Castro até Juruena.

- Rua Ferreira de Castro:  a via passa a ter sentido único para as Pimenteiras, da Rua Djalma Monteiro até a Rua Wancler 

Fonseca. O restante do trecho segue em mão dupla.

- Rua Juruena (Rogerius Buffet): a via passa a ter sentido único de Pimenteiras aos Agriões. 

- Será proibido o estacionamento do lado direito da Cel. Antônio Santiago no trecho da Carmela Dutra até a Reta (Casa & 

Vídeo)

- Rua Nova Friburgo: a via terá sentido invertido. O retorno em frente à via será fechado.

Orientações: 

a) Com as ruas Taquarí e Ferreira de Castro em sentido único, para acessar o Agriões os motoristas deverão descer 

pela Rua Juruena. 

b) Para quem vai das Pimenteiras para o Centro e não poderá mais descer a Djalma Monteiro, existem duas alternati-

vas: descer a Juruena ou seguir direção Panorama pelas ruas Professora Carmem Gomes e Jarí.  Veículos pesados 

obrigatoriamente devem seguir a segunda opção, pelo Panorama.



Mudanças no trânsito da região da Barra do Imbuí:

- Av. Presidente Roosevelt: a via terá sentido único de 

circulação para o Golf, no trecho compreendido entre a 

Rua Manoel Dias e a Regina de Morais (Celeiro). 

 

As orientações são:

a)  Motoristas que saem da região do Golf no sentido 

Vale do Paraíso, ao chegar ao Celeiro, devem obrigato-

riamente seguir pela Manoel Dias para ao nal acessar 

a Av. Presidente Roosevelt novamente.

b) Motoristas que saem do Espanhol sentido Golf conti-

nuam dobrando normalmente à direita na Av. Presi-

dente Roosevelt.

c) Motoristas que saem do Espanhol para seguir para a 

região central devem dobrar obrigatoriamente à direi-

ta, sentido Golf, e fazer o giro à esquerda para seguir 

pela Manoel Dias. 

Intervenções no Meudon:
Passam a ter sentido único as ruas Caramuru até a Rua Charruas, a Charruas e a Xavante. 

Orientação: motoristas que acessam a Rua Xavante sentido Rua Aimorés pela Av. Melvin Jones deverão seguir pela Av. 

Melvin Jones e virar à esquerda na Rua Caramuru.


