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A CTTU preparou um esquema 
especial de trânsito para apoiar 
a realização da 39ª Festa da 
Vitória Régia, com o intuito de 
permitir a montagem e a 
desmontagem da estrutura. A 
ação tem início com o bloqueio 
da pista oeste da Praça de 
Casa Forte, no trecho  entre a 
Rua Visconde de Ouro Preto e 
a Avenida 17 de Agosto, a 
partir das 7h da quinta-feira (9) 
até a madrugada da 
segunda-feira (13). 
Além disso, devido ao grande 
número de pessoas esperadas 
para o evento, a Autarquia 
também irá montar nove pontos 
de monitoramento com o intuito 
de bloquear a circulação de 
veículos em todas as ruas que 
dão acesso ao local da festa.

Os bloqueios serão montados 
sempre das 15h até 1h do dia 
seguinte, a partir da sexta-feira 
(10), na pista leste da Praça de 
Casa Forte, no trecho entre a 
Avenida 17 de Agosto e a Rua 
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Jerônimo de Albuquerque, bem 
como na Rua Dona Anunciada de 
Morais. Apenas os moradores 
devidamente identificados com 
um comprovante de residência 
terão acesso à localidade. 

Para acessar ou sair da área da 
festa, os condutores poderão 
utilizar a Estrada das Ubaias ou a 
Avenida 17 de Agosto, que 
possuem tráfego no sentido 
duplo de circulação. 
Os motoristas que estiverem no 
local com o intuito de acessar o 
centro da cidade também 
poderão utilizar a Estrada do 
Encanamento. 

Durante a 39ª Festa da Vitória 
Régia, a CTTU também vai 
monitorar uma corrida e um 
passeio ciclístico promovidos 
pela organização do evento, que 
acontecem no sábado (11) e no 
domingo (12), respectivamente. 
No sábado, a partir das 16h, a 
corrida terá início na Praça de 
Casa Forte, segue pela Rua 
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Oliveira Góes, Rua Engenheiro 
Jair Furtado Meirelles, Rua Jorge 
Gomes de Sá e Rua Afonso de 
Albuquerque Melo, com retorno 
pelo mesmo percurso até a Rua 
Oliveira Góes. Um efetivo de 20 
agentes de trânsito vai monitorar 
o percurso dos participantes com 
o intuito de garantir a segurança 
viária. Os bloqueios serão 
itinerantes, montados apenas 
durante a passagem dos 
participantes.
 
Já o passeio ciclístico ocorre no 
domingo, a partir das 8h30, com 
saída na Praça de Casa Forte, e 
passa pela Avenida 17 de 
Agosto, Avenida Parnamirim, 
Avenida Rui Barbosa, Praça do 
Entroncamento, Avenida 
Conselheiro Rosa e Silva, Estrada 
do Arraial, Estrada das Ubaias, 
encerrando na Rua Visconde de 
Ouro Preto, por volta das 11h. Na 
ocasião, oito batedores da CTTU 
irão acompanhar o evento, 
também com bloqueios 
itinerantes.
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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do Recife 
(CTTU) vai implantar mais uma 
intervenção para garantir 
segurança viária e fluidez do 
tráfego. Dessa vez, trata-se de 
uma mudança nas duas vias 
internas da Praça de Casa 
Forte, que deixarão de ter 
sentido duplo de circulação. A 
intervenção começa a valer a 
partir da próxima segunda-feira 
(13), após a realização da 39ª 
Festa da Vitória Régia, quando 
serão desfeitas as interdições 
em algumas ruas no entorno da 
praça.
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Com a implantação do projeto, 
os condutores que seguem pela 
pista leste da Praça de Casa 
Forte,  em direção à Igreja Matriz 
de Casa Forte, não poderão 
utilizar a primeira entrada à 
esquerda,  para fazer o retorno e 
seguir para a Av. Dezessete de 
Agosto.

Do mesmo modo, os condutores 
que utilizam a pista oeste da 
praça, sentido à Av. Dezessete 
de Agosto, não poderão fazer a 
primeira conversão à esquerda e 
retornar para  Estrada do 
Encanamento. A medida consiste 
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na eliminação do sentido duplo 
de circulação nas duas ruas 
internas da Praça de Casa Forte.

Para regulamentar a ação, a 
CTTU também vai realizar a 
manutenção de toda a 
sinalização viária vertical e 
horizontal da área da praça, com 
a pintura de faixas de pedestres e 
lombadas físicas. Além disso, 
para orientar os motoristas, 
equipes de orientadores e 
agentes de trânsito serão 
destacadas para os locais 
durante os primeiros dias da 
mudança.
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Horário: das 7h às 9h (início 
dos bloqueios às 6h15)
Percurso: Saída do Forte do 
Brum, na Avenida Militar - Cais 
do Apolo - Cais da Alfândega - 
Ponte 12 de Setembro 
(Giratória) - Cais de Santa Rita - 
Viaduto das Cinco Pontas - 
Avenida Engenheiro José 
Estelita - retorno pelo Viaduto 
Capitão Temudo - Avenida 
Engenheiro José Estelita - 
Viaduto das Cinco Pontas - 
Avenida Martins de Barros - 
Praça da República - Ponte 
Princesa Isabel - Rua da Aurora 
- Ponte do Limoeiro - Cais do 
Apolo - chegada e 
encerramento no Forte do 
Brum.
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Bloqueios: Os principais 
bloqueios serão montados no 
Largo do Cabanga, pontes 
Giratória e do Limoeiro, e ainda 
no acesso à Praça da República. 
A Avenida Sul também estará 
interditada a partir da Praça 
Sérgio Loreto, com possibilidade 
de desvio pela Rua da Concórdia 
e Avenida Dantas Barreto. Uma 
vez que o acesso à Avenida 
Engenheiro José Estelita pelo 
Largo do Cabanga estará 
bloqueado, os condutores 
oriundos da Zona Sul devem 
seguir pela Avenida Governador 
Agamenon Magalhães para 
acessar o centro. Já aqueles que 
estiverem na área central e 
desejarem seguir para a Zona 
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Sul, poderão utilizar a Rua 
Imperial como rota alternativa. 
Por último, também há opções 
de desvios para os condutores 
que desejam trafegar pelo centro. 
As ruas da Aurora (faixa da 
esquerda), Imperador e Siqueira 
Campos estarão abertas para a 
circulação e poderão ser 
utilizadas como rotas alternativas. 
As interdições serão montadas a 
partir das 6h15 e a expectativa é 
de que todas as vias sejam 
liberadas por volta das 9h, 
horário previsto para o 
encerramento do evento.

Efetivo: 53 agentes de trânsito, 
dispostos em pontos fixos ou em 
motos e viaturas.
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Esquema especial para 
eventos de fim de semana

Circuito das Estações Caixa Verão | domingo (12)

Horário: 15h às 21h (início dos 
bloqueios 10/11)
Local: Rua do Observatório e 
Praça do Arsenal do Arsenal da 
Marinha
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Bloqueios: A circulação de 
veículos será proibida em todo o 
entorno da Torre Malakoff, nos 
cruzamentos da Rua do 
Observatório x Rua do Apolo; 
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Rua do Bom Jesus x Praça 
Arsenal da Marinha x Rua Vital de 
Oliveira. 
Efetivo: 10 agentes de trânsito, 
dispostos em pontos fixos.
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Projeto Relix | domingo (12)

Horario: 15h às 17h
Local: Avenida Boa Viagem
Bloqueios: O trecho entre o 1º 

Horario: 15h às 17h
Local: Avenida Boa Viagem
Bloqueios: O trecho entre o 1º 

e 2º Jardim, as duas faixas de 
rolamento do lado direito da 
Avenida Boa Viagem serão 
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isoladas para o tráfego de veículos. 
Efetivo: Cinco agentes de trânsito, 
dispostos em motos.

isoladas para o tráfego de veículos. 
Efetivo: Cinco agentes de trânsito, 
dispostos em motos.

Cãorrida e Cãominhada | domingo (12)


