
PCR promove curso de Formação de Instrutores 
para servidores da CTTU
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A Prefeitura do Recife, por 
meio da Autarquia de Trânsito 
e Transporte Urbano (CTTU) 
promove, a partir desta 
segunda-feira (4), um curso 
de Formação de Instrutores, 
ministrado pela Escola de 
Governo da Prefeitura do 
Recife (EGPCR), órgão 
vinculado à Secretaria de 
Planejamento, Administração 
e Gestão de Pessoas. A 
iniciativa, que segue até a 
sexta-feira (8), faz parte do 
Programa de Educação para 
o Trânsito da CTTU e ainda 
conta com a parceria da 
Secretaria de Educação do 
Recife.  O treinamento tem 
como público-alvo agentes e 
servidores da Autarquia, e 
acontece na Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento 
dos Educadores do Recife 
Paulo Freire, no bairro da 
Madalena, das 13h às 17h.

Além de contemplar a 
capacitação dos servidores, 
o curso tem como objetivo 
formar um grupo de 
instrutores para atuar na 
formação de novos agentes 
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Para a presidente da CTTU, 
Taciana Ferreira, a inciativa 
cria um núcleo de formação 
dentro da própria empresa. "A 
partir desta capacitação, 
contaremos com uma equipe 
de instrutores experientes que 
poderão unir conhecimentos 
práticos e teóricos para 
garantir uma formação 
continuada de agentes de 
trânsito e transporte, 
garantindo, assim, uma melhor 
prestação de serviço à 
população recifense", disse. 

Esquema especial de trânsito para 
acompanhar eventos do final de 
semana

de trânsito e transporte e na 
atualização dos que já atuam 
na função. Com as aulas, os 
participantes irão ampliar 
conhecimentos, desenvolver 
habilidades e fortalecer 
atitudes que garantam a 
interação e o domínio em sala, 
proporcionando a eficácia do 
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processo 
ensino-aprendizagem. O 
conteúdo programático do 
curso conta com temas como: 
Procedimentos da instrutoria 
(formulários específicos da 
EGPCR); Pilares da Educação; 
Planejamento; Competências 
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do Facilitador; Postura 
Profissional; Fatores de 
Qualidade na Aprendizagem; 
Importância do feedback.

A realização do curso de 
Formação de Instrutores, foi 
uma solicitação da CTTU à 
Escola de Governo da 
Prefeitura do Recife, cuja 
proposta é desenvolver e 
aperfeiçoar servidores para 
que possam atuar junto à 
Escola. A iniciativa pretende 
capacitar agentes de trânsito 
e transporte e demais 
funcionários da Autarquia 
para aturarem no Curso de 
Agente de Trânsito, cursos de 
atualização e demais 
formações promovidas pelo 
órgão, conforme prevê a 
Portaria de nº 94 do 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), que 
institui a capacitação para 
profissionais que executem as 
atividades de fiscalização, 
operação, policiamento 
ostensivo de trânsito ou 
patrulhamento nos órgãos 
integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito.
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Local: Praça Sérgio Loreto, bairro de São José

Bloqueios: Os principais bloqueios serão montados nos cruzamentos Avenida Dantas Barreto x 
Avenida Sul, Avenida Dantas Barreto x Rua do Peixoto, Rua do Peixoto (na Praça Frei Caneca), 
Rua Cerro Corá e na Rua Piracema. Para o condutor que estiver no Centro e desejar seguir no 
sentido Zona Sul, a Avenida Dantas Barreto e as ruas Floriano Peixoto, Siqueira Campos e 
Imperador Pedro II poderão ser usadas como rotas alternativas. 

Horário: das 16h às 4h

Efetivo: 33 agentes de trânsito 
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Forrozão do Galo - Sexta-feira (1º) e Sábado (2)

Local: Estádio José do Rêgo Maciel, bairro do Arruda

Bloqueios: A CTTU fará interdições nas principais vias de acesso ao estádio, como a Rua das 
Moças e a Avenida Professor José dos Anjos, no trecho compreendido entre a Rua Petronila 
Botelho e a Avenida Beberibe. 

Horário: das 15h às 21h, horário previsto para a dispersão total do público

Efetivo: 18 agentes de trânsito
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Jogo Santa Cruz x Juazeirense-BA - Sábado (2)


