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A Prefeitura do Recife, por 
meio da Secretaria de 
Mobilidade e Controle 
Urbano (Semoc) e da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU), 
vai implantar, neste sábado 
(22), nova intervenção 
viária no bairro de Boa 
Viagem, na Zona Sul da 
cidade. O projeto consiste 
na implantação de sentido 
único de circulação nas 
ruas Baltazar Passos e 
João Cardoso Aires, que 
passam a compor um 
binário e na implantação da 
Ciclofaixa Setúbal.

Com a nova circulação, a 
Rua Baltazar Passos passa 
a ser mão única em direção 
à Avenida Boa Viagem. Já 
a Rua João Cardoso Aires 
terá sentido único de 
circulação até a Rua 
Waldemar Nery que, no 
trecho compreendido entre 
o binário, passa a ter 
sentido único de 
circulação. A Rua Baltazar 
Passos passa a ter o 
estacionamento proibido do 
lado esquerdo, enquanto o 
lado direito da Rua João 
Cardoso Aires terá o 
estacionamento removido, 
uma vez que a via irá 
acomodar a Ciclofaixa 
Setúbal. A Rua 
Cosmorama, no trecho 
compreendido entre o 
binário, também passa a 
ser mão única em direção à 
Rua João Cardoso Aires. 

Para compor o binário, a 
pista local oeste (da direita) 
da Av. Visconde de 
Jequitinhonha, no trecho 
entre as duas vias, terá o 
sentido de circulação 
invertido. Diante dessa 
mudança, os condutores 
que seguem pela pista 
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local oeste da Av. Visconde 
de Jequitinhonha, com 
intenção de seguir para o 
município de Jaboatão dos 
Guararapes ou acessar a Av. 
Boa Viagem, deverão 
convergir na Rua João 
Cardoso Aires e girar à 
esquerda na Rua Professor 
Augusto Lins e Silva, que 
passará a ser mão única em 
direção à Rua Baltazar 
Passos. 

A partir da implantação do 
binário, o condutor que 
segue da Avenida Boa 
Viagem e, antes, acessava a 
Rua Baltazar Passos 
passará, agora, a acessar a 
Rua João Cardoso Aires, 
seguir pela pista local leste 
da Av. Visconde de 
Jequitinhonha, convergir à 
direita no pontilhão e na 
pista local oeste da Av. 
Visconde de Jequitinhonha 
para acessar novamente a 
Rua João Cardoso Aires. A 
intervenção ainda vai contar 
com uma abertura de acesso 
para a pista local leste da 
Av. Visconde de 
Jequitinhonha, permitindo 
que o condutor oriundo da 
pista principal possa acessar 
a pista local, girar à direita 
no pontilhão e seguir para a 
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Rua João Cardoso Aires.

CICLOFAIXA - A 
implantação da Ciclofaixa 
Setúbal se dará em duas 
etapas. Até o próximo 
sábado (22), estará 
concluído o trecho 
existente na Rua João 
Cardoso Aires. Já as 
demais vias terão os 
serviços de sinalização 
concluídos até o final do 
mês de outubro. A nova 
rota terá 5,5 km de 
extensão, será bidirecional 
e seu percurso terá início 
na Rua Dez de Julho, 
seguirá pela Rua 
Copacabana, Av. Mal. 
Juarez Távora, Rua João 
Cardoso Aires, Rua 
Cosmorama e Av. Armindo 
Moura até chegar na Av. 
Boa Viagem. Na Rua Dez 
de Julho, haverá um 
trecho de ciclorrota, que 
conectará o equipamento 
à Estação do metrô 
Aeroporto. Outro trecho de 
ciclorrota será implantado 
na Rua Setúbal, onde fará 
conexão com o Parque 
Dona Lindu. 

A Ciclofaixa Setúbal 
atenderá os bairros do 
Pina, Boa Viagem, 
Imbiribeira e Piedade e 
promoverá uma ligação 
estratégica com o 
município de Jaboatão dos 
Guararapes. O novo 
equipamento compõe a 
Rede Cicloviária 
Complementar, implantada 
pela Prefeitura do Recife 
em consonância com o 
Plano Diretor Cicloviário 
da Região Metropolitana 
do Recife (PDC/RMR), que 
possui cerca de 58 km de 
rotas existentes, sendo 
cerca de 34 km 
implantados desde 2013. 

Rua João Cardoso Aires.
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CTTU comemora o Dia do Agente de 
Trânsito 

A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU) 
comemorou o Dia do 
Agente de Trânsito, na 
sede do órgão, no bairro 
de Santo Amaro, nesta 
sexta-feira (21). O evento, 
que faz parte da 
programação municipal da 
Semana Nacional de 
Trânsito, foi voltado aos 
funcionários da Autarquia. 
O dia do Agente de 
Trânsito é comemorado 
neste domingo (23), mas a 
CTTU antecipou a 
festividade para 
homenagear os servidores.

O evento contou com a 
presença da Trupe da 
CTTU, que realizou 
atividades físicas, por meio 
de exercícios de 
alongamento, além de 
dinâmicas entre os 
servidores do órgão. 
Algumas das atividades 
foram voltadas ao trabalho 
em equipe e de raciocínio 
lógico, que mobilizaram os 
presentes. Ao fim das 
ações, alguns agentes 
assumiram o palco e 
mostraram seu talento, em 
um festival promovido na 
Autarquia, cantando e 
tocando músicas para os 
demais participantes.  Os 
vencedores das 
competições foram 
premiados com brindes . 

Na ocasião, a presidente 
da CTTU, Taciana Ferreira, 
destacou o trabalho dos 
servidores desempenhado 
na cidade. “Domingo é o 
dia do agente de trânsito, 
e parabenizo não só eles, 
mas todos nós, que somos 
um pouco agentes do 
trânsito, quando 
trabalhamos numa 
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empresa como esta. Cada 
vez mais, a CTTU se 
consolida no dia a dia da 
população, seja recebendo 
uma reclamação ou até um 
elogio, mas sempre 
tentando organizar os 
interesses para um coletivo 
maior, que é o bem-estar 
da população”, disse.

Já o coordenador do 
Programa Municipal de 
Educação Para o Trânsito, 
Francisco Irineu, ressaltou 
o bom trabalho 
desempenhado pelos 
agentes e orientadores de 
trânsito. “Somos uma das 
capitais que mais tem 
diminuído o número de 
mortes e vítimas no 
trânsito, embora sejamos 
uma das maiores do 
Nordeste. E hoje, estamos 
aqui para comemorar o 
papel do agente de trânsito 
para a cidade do Recife”, 
afirmou o coordenador.

Durante o momento de 
festividade, o coordenador 
de Operação de Trânsito, 
Izaías Carvalho, também 
falou sobre o papel do 
agente de trânsito para a 
segurança viária dos 
cidadãos, além da 
importância do 
reconhecimento dessa 
função, tanto pela 
população, quanto pela 
própria instituição. “Ser 
agente de trânsito é 
respeitar a sinalização, o 
Código de Trânsito 
Brasileiro e contribuir para 
que as pessoas tenham um 
cotidiano melhor, que elas 
possam ter condições 
melhores de locomoção. 
Esses tipos de evento são 
uma forma de 
reconhecimento do esforço 
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diário que os agentes têm 
no seu cotidiano. É uma 
missão incansável 
proporcionar a fluidez no 
trânsito, fazendo com que 
todos os envolvidos nele 
tenham seus direitos 
assegurados. O evento é 
o reconhecimento pelos 
bons trabalhos prestados 
para a CTTU”, finalizou.  

SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO - A Semana 
Nacional do Trânsito é 
uma comemoração anual, 
que teve início no último 
dia 18 e segue até o dia 
25. Com o tema “Nós 
somos o trânsito”, a 
programação preparada 
pela CTTU ainda conta 
com ações educativas 
que acontecerão neste 
sábado (22), a partir das 
9h, em alusão ao Dia Sem 
Meu Carro, no Parque da 
Jaqueira, com apoio da 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Sustentável e Meio 
Ambiente. A programação 
municipal já contemplou 
estudantes de escolas 
privadas e públicas, 
como a Escola Dois Rios, 
no Ibura, Escola 
Municipal Oswaldo de 
Lima Filho, no Pina, 
Escola Municipal Menino 
Jesus, em Boa Viagem, 
Escola Municipal 
Draomiro Chaves Aguiar, 
em Casa Amarela, e 
Escola Anita Garibaldi, na 
Imbiribeira. Além disso, a 
CTTU ainda realizou Blitz 
Educativa na Avenida 
Agamenon Magalhães, 
com o apoio da Trupe da 
CTTU, agentes e 
orientadores de trânsito e 
agentes da Secretaria de 
Saúde do Recife.
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 "Ao mesmo tempo que 
verificamos características 
favoráveis à implantação de 
um binário entre as ruas 
Baltazar Passos e João 
Cardoso Aires para aumentar 
capacidade da via, foi possível 
viabilizar a implantação da 
ciclofaixa, oferecendo à 
população a possibilidade de 
utilizar a bicicleta como 
alternativa de deslocamento 
para acessar diferentes pontos 
de interesse, como escolas, 
academias e até mesmo à 
praia", Taciana Ferreira, 
presidente da CTTU.

Esquema de trânsito para 
eventos do fim de semana

Local: Bairro do Recife
Horário: 18h às 20h30
Percurso: 10km - Sai do Cais da Alfândega, e segue pelo Cais do Apolo, Avenida Militar, Ponte 
do Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Avenida Martins de 
Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita, 
Avenida Saturnino de Brito, Rua Capitão Temudo, retorno pelo Cais José Estelita, Cais de Santa 
Rita, Ponte Giratória e retorna ao Cais da Alfândega. 5km - Cais da Alfândega, Cais do Apolo, 
Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, 
Avenida Martins de Barros, trecho do Cais de Santa Rita, Ponte Giratória e retorno ao Cais da 
Alfândega.
Bloqueios: No cruzamento do Cais da Alafândega com a Ponte Maurício de Nassau, no Largo do 
Cabanga, nas pontes Giratória, Princesa Isabel e do Limoeiro, e nos cruzamentos da Avenida 
Marquês de Olinda com a Rua Madre de Deus, da Avenida Cais do Apolo com as ruas Álvares 
Cabral, do Observatório, do Ocidente e Bione. A Rua Primavera, o trecho final da Avenida Militar 
e os cruzamentos da Rua Mário Melo com Rua da Aurora e Cais José Estelita com a Rua Bituri 
também serão bloqueados. 
Efetivo: 70 agentes de trânsito
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Marquês de Olinda com a Rua Madre de Deus, da Avenida Cais do Apolo com as ruas Álvares 
Cabral, do Observatório, do Ocidente e Bione. A Rua Primavera, o trecho final da Avenida Militar 
e os cruzamentos da Rua Mário Melo com Rua da Aurora e Cais José Estelita com a Rua Bituri 
também serão bloqueados. 
Efetivo: 70 agentes de trânsito

Local: Dois Unidos
Horário: das 14h às 21h
Percurso: saída do Terminal de Ônibus Dois Unidos (na Rua João Cavalcanti Petribu) – Avenida 
Hildebrando de Vasconcelos – encerramento na altura da Rua Cravo Branco.
Bloqueios: itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem dos participantes.
Efetivo: 10 agentes de trânsito

Local: Dois Unidos
Horário: das 14h às 21h
Percurso: saída do Terminal de Ônibus Dois Unidos (na Rua João Cavalcanti Petribu) – Avenida 
Hildebrando de Vasconcelos – encerramento na altura da Rua Cravo Branco.
Bloqueios: itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem dos participantes.
Efetivo: 10 agentes de trânsito

Corrida Eu amo Recife | Sábado (22)

Local: Zona Oeste
Horário: 7h 
Percurso: 10km - Sai da sede do BPChoque, na Rua Benfica, e segue pela Rua Dr. Severino 
Pinheiro, Rua Heitor Maia Filho, Avenida Beira Rio, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Monsehor 
Ambrosino Leite, Rua Joaquim Nabuco, Rua Guilherme Pinto, Rua Manoel Caetano, Rua Jenner 
de Souza, Rua  Dr. Severino Pinheiro, Praça do Internacional (dando a volta) Rua Benfica, Rua 
Prof. Benedito Monteiro, Rua José Múcio Monteiro, Rua Sport Clube Recife, Avenida Beira Rio, 
Avenida Desembargador Guerra Barreto, Avenida Advogado José Paulo Cavalcante, Avenida 
Agostinho Gomes, Avenida Beira Rio até o Túnel Chico Science, e encerra na Rua Benfica. 5km - 
Sai da sede do BPChoque, na Rua Benfica, e segue pela Rua Dr. Severino Pinheiro, Rua Heitor 
Maia Filho, Avenida Beira Rio, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Monsehor Ambrosino Leite, Rua 
Joaquim Nabuco, Rua Guilherme Pinto, Rua Manoel Caetano, Rua Jenner de Souza, Rua  Dr. 
Severino Pinheiro, Praça do Internacional (dando a volta)e encerra na Rua Benfica.
Bloqueios: itinerantes, desmontados após a passagem dos corredores
Efetivo: 11 agentes de trânsito

Local: Zona Oeste
Horário: 7h 
Percurso: 10km - Sai da sede do BPChoque, na Rua Benfica, e segue pela Rua Dr. Severino 
Pinheiro, Rua Heitor Maia Filho, Avenida Beira Rio, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Monsehor 
Ambrosino Leite, Rua Joaquim Nabuco, Rua Guilherme Pinto, Rua Manoel Caetano, Rua Jenner 
de Souza, Rua  Dr. Severino Pinheiro, Praça do Internacional (dando a volta) Rua Benfica, Rua 
Prof. Benedito Monteiro, Rua José Múcio Monteiro, Rua Sport Clube Recife, Avenida Beira Rio, 
Avenida Desembargador Guerra Barreto, Avenida Advogado José Paulo Cavalcante, Avenida 
Agostinho Gomes, Avenida Beira Rio até o Túnel Chico Science, e encerra na Rua Benfica. 5km - 
Sai da sede do BPChoque, na Rua Benfica, e segue pela Rua Dr. Severino Pinheiro, Rua Heitor 
Maia Filho, Avenida Beira Rio, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Monsehor Ambrosino Leite, Rua 
Joaquim Nabuco, Rua Guilherme Pinto, Rua Manoel Caetano, Rua Jenner de Souza, Rua  Dr. 
Severino Pinheiro, Praça do Internacional (dando a volta)e encerra na Rua Benfica.
Bloqueios: itinerantes, desmontados após a passagem dos corredores
Efetivo: 11 agentes de trânsito

Choque Running (Corrida do BPChoque) | Domingo (23)

10ª Parada da Diversidade em Dois Unidos | Domingo (23)

Local: Bairro do Recife
Horário: 15h
Percurso: São da Avenida Cais do Apolo, entra na Avenida Rio Branco e encerra no Marco Zero.
Bloqueios: itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem do desfile.
Efetivo: Quatro agentes de trânsito

Local: Bairro do Recife
Horário: 15h
Percurso: São da Avenida Cais do Apolo, entra na Avenida Rio Branco e encerra no Marco Zero.
Bloqueios: itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem do desfile.
Efetivo: Quatro agentes de trânsito

Desfile Cívico da Secretaria de Educação da PCR | Domingo (23)

Local: Cais da Alfândega
Horário: 16h15
Percurso: Sai do Cais da Alfândega, na altura do Paço Alfândega, e segue pela Avenida Alfredo 
Lisboa, passa pelo Marco Zero, Rua Vital de Oliveira (à esquerda), entra na Rua do Observatório, 
segue pelo Cais do Apolo até o Cais da Alfândega, onde será o encerramento. 
Efetivo: Quatro agentes de trânsito

Local: Cais da Alfândega
Horário: 16h15
Percurso: Sai do Cais da Alfândega, na altura do Paço Alfândega, e segue pela Avenida Alfredo 
Lisboa, passa pelo Marco Zero, Rua Vital de Oliveira (à esquerda), entra na Rua do Observatório, 
segue pelo Cais do Apolo até o Cais da Alfândega, onde será o encerramento. 
Efetivo: Quatro agentes de trânsito

Local: Ilha do Retiro
Horário: das 15h às 21h
Bloqueios: Inicialmente, apenas a Rua Tabaiares, que dá acesso ao estádio, será bloqueada.
Efetivo: 18 agentes de trânsito

Local: Ilha do Retiro
Horário: das 15h às 21h
Bloqueios: Inicialmente, apenas a Rua Tabaiares, que dá acesso ao estádio, será bloqueada.
Efetivo: 18 agentes de trânsito

Cãorun (Cãorrida e Cãominhada) | Domingo (23)

Sport x Palmeiras | Domingo (23)
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