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A Prefeitura do Recife, por meio 
da Secretaria de Mobilidade e 
Controle Urbano e da Autarquia 
de Trânsito e Transporte Urbano 
(CTTU), vai implantar neste 
sábado (27) uma mudança de 
circulação no bairro da Ilha do 
Leite. Com a medida, as ruas 
Frei Matias Tévis e Estado de 
Israel vão passar a compor um 
binário e um trecho da Rua 
Antônio Gomes de Freitas 
passará a ser mão única. O 
projeto contempla ainda a 
implantação de ilhas de 
travessia para os transeuntes, 
novos semáforos e faixas de 
pedestres, melhorando a 
segurança viária da região.
 
A partir da implantação do 
projeto, a Rua Frei Matias Tévis 
terá o sentido invertido, 
tornando-se em direção à Rua 
Francisco Alves. Já a Rua 
Estado de Israel, que tem duplo 
sentido de circulação, vai 
passar a ser mão única em 
direção à Rua General Joaquim 
Inácio. Para complementar o 
binário, o trecho da Rua 
Antônio Gomes de Freitas, 
entre a Rua Francisco Alves e a 
Rua Prefeito Jorge Martins,  
passa a ter sentido único de 
circulação em direção a Praça 
Miguel de Cervantes.
 
Com a mudança, os 
condutores oriundos da 
Avenida Governador Agamenon 
Magalhães que desejam 
acessar a Rua General Joaquim 
Inácio, deverão entrar à direita 
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na Rua João Asfora e à 
esquerda Rua Estado de Israel. 
Os condutores vindos da Rua 
Prefeito Jorge Martins deverão 
cruzar a Rua Francisco Alves em 
direção a Rua Antônio Gomes 
de Freitas e a Rua Estado de 
Israel. 

Já aqueles que seguem pela 
Avenida Lins Petit com destino à 
Rua Estado de Israel deverão 
utilizar a Rua General Joaquim 
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Inácio e realizar o retorno pela 
Rua Frei Matias Tévis. A 
intervenção também dará uma 
nova opção para quem segue 
para a Zona Sul. Agora, o 
condutor oriundo da Rua Frei 
Matias Tévis, poderá girar à 
direita na Rua Francisco Alves e 
convergir à esquerda na via 
local da Avenida Governador 
Agamenon Magalhães para 
acessar a Ponte José de Barros 
Lima.
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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do Recife 
lançou mais um canal para 
melhorar os serviços oferecidos 
à população na última 
terça-feira (23). Através do 
portal 
http://cttu.recife.pe.gov.br/ 
o cidadão poderá realizar o 
pré-credenciamento e agendar 
o atendimento para a emissão 
da credencial de 
estacionamento para pessoa 
idosa ou com deficiência, obter 
informações para recorrer de 
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multas, denunciar veículos 
abandonados em área pública e 
ter acesso a diversas outras 
informações institucionais 
relacionadas ao órgão. A 
plataforma foi desenvolvida em 
parceira com a Empresa 
Municipal de Informática 
(Emprel). 
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investimento em tecnologia com 
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o objetivo de melhorar a 
mobilidade urbana na cidade. 
Outra ferramenta eficaz de 
interação com a população é o 
perfil da CTTU no Twitter 
(@CTTU_Recife), que já possui 
mais de 280 mil seguidores. 

Através da rede social, a 
Autarquia informa as principais 
notícias sobre o trânsito na 
cidade e esclarece as dúvidas 
dos cidadãos, realizando, 
inclusive, o encaminhamento 
de solicitações.  
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Troça “Seu Biu na Folia” – 
sábado (27)
Horário: das 11h às 17h
Percurso: concentração e saída 
da Avenida Manoel Borba – 
Rua Gonçalves Maia – Rua do 
Progresso – Rua das Ninfas – 
encerramento na Avenida 
Manoel Borba
Bloqueios: Itinerantes – sendo 
montados e desfeitos conforme 
a passagem dos participantes

Bloco “Amantes de Glória” – 
sábado (27)
Horário: das 15h às 21h
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Percurso:  concentração no 
Largo Dom Bosco – Rua 
Joaquim de Brito – Rua General 
Joaquim Inácio – Rua Marques 
Amorim – Rua Visconde de 
Goiana – Rua da Glória – Rua 
Velha – encerramento no Largo 
Santa Cruz
Bloqueios: Itinerantes – sendo 
montados e desfeitos conforme 
a passagem dos participantes

Bloco “Aurora dos 
Carnavais” – domingo (28)
Horário: das 16h às 22h
Local: o bloco ficará 
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Bloco “Aurora dos 
Carnavais” – domingo (28)
Horário: das 16h às 22h
Local: o bloco ficará 

estacionado em trecho 
segregado da Rua da Aurora, 
na altura da Seplag
Bloqueios: a Rua da Aurora 
será interditada entre a Avenida 
Mário Melo e a Rua Araripina, 
apenas a pista que segue no 
sentido Olinda

“Santo Amaro Fest Folia” – 
sábado (27) e domingo (28)
Horário: das 18h às 02h
Local: o bloco ficará 
estacionado no cruzamento da 
Rua Tamoios com a Rua Frei 
Cassimiro
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Prévias do fim de semana 
terão esquemas especiais 
de trânsito da CTTU

CENTRO

Bloco “Aglomerados do 
Rosarinho” – sábado (27)
Horário: das 11h às 18h
Percurso: Início na Praça do 
Rosarinho – trecho da Avenida 
Norte – Rua Hipólito Braga – 
Avenida Santos Dumont – Rua 
Salvador de Sá – Rua Doutor 
Enéas de Lucena – Rua 
Rodolfo de Holanda – Rua 
Inácio Galvão dos Santos – Rua 
Professor Otávio de Freitas – 
Rua Amaro Coutinho – 
encerramento na Praça do 
Rosarinho

Bloco “De Bar em Bar” – 
sábado (27)
Horário: Das 12h às 16h (a 
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partir desse horário, o bloco fica 
concentrado no Clube 
Português)
Percurso: Rua Barão de 
Itamaracá – local da Avenida 
Agamenon Magalhães até o 
Clube Português
Bloqueios: será montado 
bloqueio apenas na Rua Barão 
de Itamaracá, entre a Rua da 
Hora e a Avenida Agamenon 
Magalhães, até a saída do bloco 
em direção ao Clube Português

Bloco “Crioulinha dos Quatro 
Cantos” – sábado (27)
Horário: das 15h às 17h
Percurso: Rua das Creoulas, 277 
– Rua das Pernambucanas – Rua 
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Rua das Pernambucanas – Rua 
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Bloco “Varanda Vip” – 
sábado (27)
Horário: das 19h à 1h
Percurso: Rua Vasco da Gama, 
na altura do Sesi – Rua Padre 
Lemos – Rua Dona Ana Xavier 
– Rua Paula Batista – Rua 
Conselheiro Nabuco – Estrada 
do Arraial – Rua Padre Lemos, 
na altura do cruzamento com a 
Rua Pedro Allain
Bloqueios: Itinerantes – sendo 
montados e desfeitos conforme 
a passagem dos participantes
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ZONA NORTE

Bloco “Pacu do Bico Doce” 
– sábado (27)
Horário: das 13h às 17h
Local: o bloco circulará por 
trecho da Rua Antônio Curado, 
no bairro do Engenho do Meio, 
entre a Travessa Washington 
Duarte Espíndola e a Avenida 
Mário Álvares Pereira de Lyra.
Bloqueios: o bloqueio da via 
será montado apenas no trecho 
onde acontece o bloco

Bloco Carnavalesco Misto 
“Seu Cuzido Quero Ver” – 
sábado (27)
Horário: Das 17h às 00h
Percurso: Rua Antônio Rabelo 
– Avenida Beira Rio – Rua 
Benfica – até o Clube 
Internacional do Recife – 
retorno pelo mesmo percurso 
até o local de saída do bloco

Bloco “Só vai quem é 
Folião” – sábado (27)
Horário: das 17h às 23h
Local: saída da Estrada do 
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Barbalho, sentido Caxangá – 
Avenida Caxangá (sentido 
subúrbio) – via local da BR 101 – 
Rua Barão de Itapissuma – Rua 
Terra Grande – Estrada do 
Barbalho
Bloqueios: Itinerantes – sendo 
montados e desfeitos conforme a 
passagem dos participantes

Bloco “Cordeiro Folia” – 
domingo (28)
Horário: das 10h às 17h
Percurso: o bloco acontece na 
Estrada do Forte do Arraial Novo 
do Bom Jesus, entre o Parque 
Arraial Novo do Bom Jesus e a 
Rua Gomes Taborda
Bloqueios: será montado 
bloqueio apenas nesse trecho da 
Estrada do Forte, durante todo o 
tempo de realização do bloco

Bloco “Ozz Escrotos” – 
domingo (28)
Horário: Das 11h às 17h
Local: o bloco será fixo nos 
arredores da praça localizada na 
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1ª Travessa Santa Lúcia, ao lado 
da lombada eletrônica da 
Avenida Maurício de Nassau
Bloqueio: será interditado apenas 
o acesso à praça pela via onde 
ficará estacionado o bloco
 
Bloco “Os Raparigueiros” – 
domingo (28)
Horário: das 12h às 18h
Local: o bloco será fixo na altura 
do cruzamento da Rua Pintor 
Agenor de Albuquerque e César 
com a Avenida Dois Rios, no 
Terminal do Sesi do Ibura de 
Baixo

Bloco “Comelão em Folia” – 
domingo (28)
Horário: das 14h às 17h
Percurso: Avenida Afonso 
Olindense, da Praça da Várzea 
até a altura da lombada 
eletrônica
Bloqueios: apenas no trecho da 
Avenida Afonso Olindense entre a 
Praça da Várzea e a lombada 
eletrônica
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ZONA SUL
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