
113ª Festa do Morro da Conceição terá esquema 
especial de trânsito da CTTU

Disciplinamento de estacionamento e ampliação 
de vagas de Zona Azul no Largo comercial de Casa 
Amarela é adiado
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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do Recife 
(CTTU) preparou operação 
especial de trânsito para 
acompanhar a 113ª Festa do 
Morro da Conceição, que teve 
início na quarta-feira (29) e 
segue até a sexta-feira (8), no 
Morro da Conceição, Zona 
Norte do Recife. 
As ações da CTTU devem 
seguir até a madrugada do 
sábado (9).
No total, um efetivo diário de 60 
a 90 agentes de trânsito, 
variando de acordo com as 
necessidades do dia, vai dar 
apoio à operação.

Além disso, para garantir a 
movimentação segura daqueles 
que irão acompanhar as 
procissões, apresentações e 
homenagens a Nossa Senhora 
da Conceição, a CTTU vai 
realizar a interdição de pontos 
estratégicos, restringindo o 
acesso de veículos ao Morro. 
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Os bloqueios estão sendo 
montados entre 17h e 1h desde 
a quarta-feira (29), nos 
cruzamentos do Largo Dom Luiz 
com a Avenida Norte Miguel 
Arraes de Alencar e com a Rua 
Dois de Fevereiro, além de toda 
Rua Itacoatiara, que dá acesso à 
subida do morro. A partir das 6h 
da próxima quarta-feira (6), as 
interdições passarão a ser 
contínuas e os bloqueios só 
serão desfeitos à 1h do sábado 
(9), após o término da festa. 
Apenas os veículos de 
moradores, devidamente 
identificados com um 
comprovante de residência, vão 
ter acesso à área. 

Além dos bloqueios, a CTTU 
também vai realizar três 
operações especiais de trânsito 
durante as procissões do Terço 
dos Homens e de encerramento, 
realizadas nos dias 2 e 8 de 
dezembro, respectivamente. 
No dia 2 de dezembro, a Romaria 
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do Terço dos Homens, que tem 
início às 17h, será 
acompanhada por dois 
batedores e uma viatura da 
CTTU. Os bloqueios serão 
realizados à medida em que os 
fiéis sigam o trajeto da 
procissão, que tem início na 
Rua da Harmonia, próximo à 
Igreja da Harmonia, em direção 
ao Morro da Conceição, 
passando por trecho da Avenida 
Norte Miguel Arraes de Alencar. 

Já a Procissão de 
Encerramento, com início às 
15h da sexta-feira (8), será 
acompanhada por 25 batedores 
da CTTU. Os bloqueios serão 
itinerantes, sendo montados e 
desfeitos conforme a passagem 
dos fiés, que saem da Avenida 
Cais do Apolo, na altura da 
sede da Prefeitura do Recife, 
em direção ao Morro da 
Conceição, passando pela 
Ponte do Limoeiro e Avenida 
Norte.
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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do Recife 
(CTTU) informa que a 
implantação das novas vagas 
de estacionamento rotativo no 
largo comercial de Casa 
Amarela, programada para 
acontecer nesta quinta-feira 
(30), foi adiada para o sábado 
(2). 

O adiamento acontece em 
virtude de problemas técnicos 
encontrados no processo de 
implantação do projeto de 
sinalização viária no local. A 
iniciativa amplia a 
democratização do 
estacionamento disponível no 
espaço público, através da 
maior rotatividade das vagas e 
é mais uma ação realizada com 
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o intuito de beneficiar 
importantes centros comerciais e 
pontos de interesse da cidade, 
como a pracinha de Boa Viagem 
e os Mercados da Encruzilhada e 
da Madalena, que também já 
foram contemplados.
   
Dentre as novas 60 vagas de 
estacionamento rotativo, cinco 
serão destinadas a pessoas 
idosas, três a pessoas com 
deficiência e outras três ao 
serviço de carga e descarga. 
Para viabilizar a regulamentação 
do projeto, a CTTU vai implantar 
toda a sinalização horizontal e 
vertical nas ruas que serão 
contempladas com as novas 
vagas de estacionamento 
rotativo, que incluem todas as 
vias do largo comercial de Casa 
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Amarela e a Rua Santa Izabel. 
No total, serão instaladas três 
faixas de pedestres e mais de 
50 placas indicativas para 
orientar pedestres e condutores.
  
Além das novas vagas de 
estacionamento rotativo, dois 
trechos do largo comercial de 
Casa Amarela, um entre o 
Mercado de Casa Amarela e a 
Praça Joca Leal e outro entre o 
mercado e a Rua Padre Lemos, 
receberão disciplinamento de 
estacionamento voltado a 
caminhões e motocicletas. A 
intervenção é realizada com o 
objetivo de regulamentar 
espaços específicos para o 
estacionamento ordenado 
desses veículos no entorno do 
centro comercial.
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