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Para comemorar o Dia do 
Pedestre, a Autarquia de 
Trânsito e Transporte Urbano 
do Recife, (CTTU) promoveu, 
na última quarta-feira (8), 
uma ação educativa para 
conscientizar pedestres e 
condutores sobre a 
importância da travessia 
segura. A atividade foi 
realizada nos cruzamentos 
existentes na Avenida Norte 
e na Avenida João de 
Barros. Na ocasião, a Trupe 
da CTTU auxiliou a travessia 
nas faixas de pedestres e 
abordou condutores para 
informar sobre a importância 
de ter um comportamento 
seguro no trânsito. 

De acordo com o artigo 214 
do Código Brasileiro de 
Trânsito (CTB), deixar de dar 
preferência de passagem à 
pedestre e a veículo não 
motorizado que esteja na 
faixa, que não tenha 
concluído a travessia mesmo 
com o sinal verde para os 
veículos ou portadores de 
deficiência física, crianças 
idosos e gestantes é infração 
gravíssima e a multa é de R$ 
293,47. Assim como os 
motoristas, os pedestres 
também precisam ter 
consciência dos seus 
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direitos e deveres no 
trânsito. É importante 
atravessar sempre na faixa, 
aguardar o semáforo fechar 
para os veículos e 
agradecer ao condutor que 
der preferência para a 
travessia. 

Maria Ingrid de Almeida, 19 
anos, foi uma das muitas 
pessoas que atravessaram 
na faixa de pedestres e 
ouviu as dicas com atenção. 
“Acredito que mobilizações 
como essas são 
importantes, pois a 
educação pode evitar 
acidentes", comentou. Além 
de prestar auxílio a quem 
queria atravessar, a Trupe 
também alertou os 
condutores sobre cederem a 
preferência aos pedestres 
não só onde estava 
acontecendo a campanha, 
mas também em outros 
lugares da cidade. E esse 
incentivo agradou Joana 
Flor, que estava passando 
pelo local. “Eu, como mãe, 
pedestre e motorista, espero 
que a ação conscientize 
mais as pessoas. Atravessar 
fora da faixa, achando que 
vai ganhar tempo, na 
verdade, pode ser fatal", 
disse.
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CAMPANHA EDUCATIVA  
- A educação para o 
trânsito é considerada um 
dos pilares mais 
importantes na gestão de 
trânsito do Recife. Por 
isso, a CTTU vem 
realizado diversas 
campanhas educativas 
com foco na 
conscientização dos 
condutores no respeito às 
leis de trânsito e na 
proteção dos ciclistas e 
pedestres, focando, 
principalmente, em ações 
dentro das escolas 
públicas e privadas do 
município, uma vez que as 
crianças e adolescentes 
são considerados agentes 
multiplicadores. Entre os 
temas abordados estão 
condutas seguras e 
atitudes cidadãs no 
trânsito, como o respeito 
aos pedestres e aos 
ciclistas. Além disso, são 
elaboradas diversas ações 
de ruas, que atingem um 
público-alvo mais amplo, 
com o intuito de abranger 
pessoas de todas as 
faixas etárias, a exemplo 
da Operação Volta às 
Aulas, que está sendo 
realizada desde 1º de 
agosto.
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CTTU monta esquemas de trânsito para jogos de 
times pernambucanos neste fim de semana

A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) preparou 
esquemas especiais de 
trânsito para acompanhar 
os jogos dos times 
pernambucanos na cidade, 
durante este fim de 
semana. Ao todo, 40 
agentes de trânsito 
dispostos em pontos fixos 
ou em motos e viaturas 
farão o monitoramento do 
tráfego no entorno dos 
estádios no bairro do 
Arruda, para Santa Cruz x 
Salgueiro, e no bairro da 
Ilha do Retiro, para Sport x 
São Paulo.

No sábado (11), a partir 
das 19h30, acontece a 
partida entre o Santa Cruz 
e o Salgueiro, no Estádio 
José do Rêgo Maciel, no 
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bairro do Arruda. As 
operações de interdição e 
monitoramento da área 
terão início às 17h e vão 
contar com uma equipe de  
19 agentes agentes de 
trânsito. 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. Também 
serão montados pontos de 
monitoramento nas vias do 
entorno do estádio e, em 
caso de necessidade, os 
agentes de trânsito poderão 
ampliar os bloqueios na 
região. A operação será 
encerrada às 23h, horário 
previsto para a dispersão 
total do público. 
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Já no domingo (12), pela 
18ª rodada do Brasileirão, o 
Sport enfrenta o São Paulo 
na Ilha do Retiro, a partir 
das 16h. As operações de 
monitoramento e 
fiscalização terão início às 
13h e seguirão até às 19h. 
Um efetivo de 21 agentes 
de trânsito rá monitorar 
pontos como a Avenida 
Engenheiro Abdias de 
Carvalho, Estrada dos 
Remédios, Túnel Chico 
Science e o cruzamento 
entre Avenida Governador 
Agamenon Magalhães e a 
Rua do Paissandu. 
Inicialmente, apenas a Rua 
Tabaiares, que dá acesso 
ao estádio, será bloqueada. 
No entanto, os bloqueios 
poderão ser ampliados a 
depender da necessidade. 
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CTTU prepara esquema de trânsito para 
acompanhar eventos no fim de semana

A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) elaborou um 
esquema especial de 
trânsito para acompanhar 
eventos que acontecem no 
Centro e na zonas Sul e 
Oeste da cidade neste fim 
de semana. Efetivo com 13 
agentes e orientadores de 
trânsito foi destacado para 
realizar o trabalho de 
monitoramento do 
Pedalando Contra as 
Drogas, Circuito de 
Corredores do Recife 
(Cicorre), passeio ciclístico 
da Escola Santa Terezinha e 
ainda para serviços 
emergenciais.
 
No sábado (11), às 7h, 
acontece o passeio 
ciclístico em comemoração 
ao Dia dos Pais da Escola 
Santa Terezinha, em 
Afogados. O evento sairá 
da Rua Desembargador 
Medeiros Correia e seguirá 
pela Rua Vinte Um de Abril, 
até a rotatória, onde será 
feito o retorno ao local de 
partida. Efetivo com quatro 
agentes de trânsito 
acompanhará o passeio, 
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que tem término previsto 
para às 11h. 

Também no sábado, a Rua 
Gonçalves Maia, na Boa 
Vista, será parcialmente 
interditada, a partir das 14h, 
até a Rua Manoel Borba 
para serviços emergenciais. 
Dois orientadores de trânsito 
farão o monitoramento do 
tráfego no local. 
 
Já no domingo (12), 
acontece o Pedalando 
Contra as Drogas. O evento 
sairá da Rua da Aurora, às 
6h, e seguirá e seguirá pela 
Ponte do Limoeiro, Avenida 
Militar, Avenida Cais do 
Apolo, Rua Madre de Deus, 
Ponte 12 de Setembro 
(Giratória), Cais de Santa 
Rita, Viaduto das Cinco 
Pontas, Avenida Engenheiro 
José Estelita, Rua Capitão 
Temudo, Avenida Herculano 
Bandeira, Praça Governador 
Paulo Guerra, Avenida 
Domingos Ferreira, Rua 
Jornalista Francisco 
Almeida, Avenida 
Conselheiro Aguiar, Rua 
França Pereira, Avenida Boa 
Viagem. Já o retorno será 
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pela Avenida Engenheiro 
Antônio de Góes, Avenida 
Engenheiro José Estelita, 
Viaduto das Cinco Pontas, 
Cais de Santa Rita, Avenida 
Martins de Barros, Rua 
Primeiro de Março, Avenida 
Guararapes, Ponte Duarte 
Coelho, Rua da Aurora. O 
evento será encerrado às 
13h. Ao todo, quatro 
agentes de trânsito 
acompanharão o evento. 
Durante o percurso serão 
feitos bloqueios itinerantes 
que serão desfeitos após a 
passagem dos 
participantes. 

Ainda no domingo, o Bairro 
da Várzea recebe mais uma 
edição do Circuito de 
Corredores do Recife 
(Cicorre). O evento terá 
início às 7h30 e sairá da 
Praça da Várzea, seguindo 
pela Avenida Afonso 
Olindense, Avenida 
Caxangá e Avenida Gastão 
Vidigal, onde será feito o 
retorno para o local da 
partida. Efetivo com três 
agentes de trânsito 
acompanhará  evento que 
será encerrado às 9h.
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