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Rock in Rio: planejamento
operacional é divulgado

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS

BRT e Metrô Jardim Oceânico terão esquema especial para atender ao público

F

DIVULGAÇÃO

altando 30 dias para
que todos os caminhos
levem até a Cidade do
Rock, a prefeitura divulgou ontem, em entrevista
coletiva, o esquema operacional especial para o público durante os sete dias do festival,
no Parque Olímpico, na Zona
Oeste da cidade. Ao todo, serão 2.036 agentes municipais
envolvidos na ação, além da
rede de transportes públicos,
como três linhas do BRT e a
estação Jardim Oceânico do
Metrô, que funcionará 24h.

Na capital, 95% dos pacientes têm entre 20 e 50 anos

Varíola dos macacos:
RJ tem 190 casos
De acordo com informações da SES, 88
pacientes seguem em investigação

Moradores
receberão tags
para agilizar
entrada de carros
em área restrita

Ao todo, serão 2.036 agentes municipais envolvidos na ação para o Rock in Rio, no Parque Olímpico

A prefeitura informou que
a única forma de chegar à Cidade do Rock será por meio do
BRT e salientou que, apesar
do evento, o serviço funcionará normalmente para a população. A organização do festival disponibilizará ônibus que
sairão do terminal rodoviário
do Jardim Oceânico e do terminal Alvorada diretamente
para a Cidade do Rock, a partir das 13h. Esse transporte se
chamará Rock Express e terá
custo de R$ 22 (sem o bilhete do Metrô incluso no valor).
Metrô e BRT seguem com seus
valores normais tanto na ida,
quanto na volta. Também há

possibilidade do ônibus Primeira Classe, um transporte
executivo com 17 pontos espalhados pela cidade. O valor
é de R$ 125, ida e volta para
cada dia do evento.
O serviço do BRT funcionará normalmente, somente com extensão de horários
para três serviços: terminal
Recreio-estação Vila Militar;
terminal Alvorada-terminal
Santa Cruz e terminal Recreio-estação Madureira.
A prefeitura recomenda rotas e horários alternativos
para deslocamentos na região
da Cidade do Rock, uma vez
que todo o entorno será área

de circulação restrita. Também não haverá estacionamento no entorno do evento.
Inclusive, a CET-Rio informou
que 17 reboques trabalharão
no guincho de carros parados
irregularmente.
Diferentemente de edições
anteriores, o trânsito será livre ao redor do evento durante toda a manhã. A interdição
só se inicia a partir das 14h da
tarde até às 6h da manhã do
dia seguinte, quando a Avenida Abelardo Bueno e as Ruas
Jaime Poggi, Franz Weissman
e Aroazes serão reabertas.
Outra novidade fica por
conta da implantação de can-

celas como forma de agilizar a entrada de quem pode
adentrar os locais durante o
festival. O controle do acesso
será feito através da leitura de
uma tag que o morador vai
receber da prefeitura, substituindo o adesivo usado em
outras edições, evitando possíveis fraudes. Quem mora
na região da Cidade do Rock
precisa, até dia 8 de agosto, se
credenciar no site da prefeitura. A estimativa é de que cerca
de 35 mil automóveis sejam
credenciados.
A edição do Rock in Rio deste ano será realizada nos dias
2, 3, 4, 8, 9 10 e 11 de setembro.

A Secretaria de Estado
de Saúde (SES) informou
que, até a terça-feira, 190
casos de varíola dos macacos (monkeypox) foram confirmados no estado do Rio. Além disso,
88 pacientes seguem em
investigação. Desses, 11
são considerados “prováveis”. Outros 129 casos foram descartados.
De acordo com a SES,
o Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância faz o monitoramento
diário dos casos em parceria com os laboratórios
da Fiocruz e da UFRJ. A
pasta ressalta que, embora a doença tenha sido
identificada pela primeira vez em macacos, o surto atual não tem relação
com esses animais.
A Secretaria Municipal
do Rio atualizou o número de casos na segunda-feira. Das 149 pessoas
infectadas, apenas uma

é do sexo feminino. E 95%
dos pacientes têm entre 20
e 50 anos.
Os principais sintomas
são: lesões de pele, febre, inchaço dos linfonodos, suor/
calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça e dores musculares. Uma erupção geralmente se desenvolve de um
a três dias após o início da
febre, aparecendo pela primeira vez no rosto e se espalhando para outras partes do
corpo, incluindo mãos e pés.
Na última sexta-feira,
houve o primeiro registro
de morte relacionada à varíola dos macacos no Brasil. Trata-se um homem, de
41 anos, com “imunidade
baixa” e “comorbidades, incluindo câncer (linfoma)”,
que levaram ao agravamento do quadro, de acordo com
a pasta. Entretanto, até o
momento, a maioria dos pacientes se recuperou bem e
a taxa de mortalidade está
abaixo de 1%.

