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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) iniciou a 
primeira turma do Curso de 
Atualização permanente 
para agentes de trânsito e 
transporte do município. A 
equipe formada por 25 
agentes recebe a 
capacitação desde a última 
terça-feira (16) até o 
próximo 22 de outubro, das 
8h às 17h, na Unidade de 
Tecnologia na Educação 
para a Cidadania (Utec), no 
bairro de Santo Amaro. O 
curso está sendo realizado 
em parceria com a Escola 
de Governo da Prefeitura 
da Cidade do Recife 
(EGPCR) e a Secretaria de 
Educação.

A novidade dessa 
formação implementada 
pela CTTU é o acréscimo 
das aulas de direção 
defensiva e de primeiros 
socorros à grade oficial. 
Com isso, a estrutura 
curricular do curso contará 
com 40 horas/aula e 
abordará ainda assuntos 
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como Operação e 
Fiscalização de Trânsito e 
Ética Profissional. O 
conteúdo das aulas 
contempla situações 
rotineiras dos agentes de 
trânsito e transporte, 
visando alinhar os 
conhecimentos teóricos 
com as práticas de 
abordagem, fundamentais 
para o trabalho cotidiano 
dos profissionais que 
atuam nas ruas do Recife.

Para a presidente da 
CTTU, Taciana Ferreira, 
capacitar os agentes de 
trânsito e transporte é 
fundamental para o seu 
aperfeiçoamento e 
oportuniza melhoria na 
qualidade do atendimento 
ao cidadão. “Além de 
promover maior formação 
ao profissional, o curso de 
atualização dos agentes 
contribui para um 
atendimento cada vez 
mais eficiente para as 
pessoas. A oferta do 
treinamento em primeiros 
socorros aos agentes, por 
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exemplo, faz com que o 
trabalho realizado no dia 
a dia do trânsito se torne 
ainda mais seguro”, 
completa.

O Curso de Atualização 
faz parte do projeto de 
formação continuada 
inserido no Programa 
Municipal de Educação 
para o Trânsito da CTTU, 
voltado para a formação 
em serviço dos agentes 
de trânsito e transporte. A 
ação tem o objetivo de 
contemplar todos os 
agentes de trânsito que 
atuam no Recife e está 
em consonância com a 
Portaria nº 94, de 31 de 
maio de 2017, do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), 
que prevê a atualização 
dos profissionais que 
executam as atividades 
de fiscalização, 
operação, policiamento 
ostensivo de trânsito ou 
patrulhamento, com 
carga horária mínima de 
32 horas/aula.

exemplo, faz com que o 
trabalho realizado no dia 
a dia do trânsito se torne 
ainda mais seguro”, 
completa.

O Curso de Atualização 
faz parte do projeto de 
formação continuada 
inserido no Programa 
Municipal de Educação 
para o Trânsito da CTTU, 
voltado para a formação 
em serviço dos agentes 
de trânsito e transporte. A 
ação tem o objetivo de 
contemplar todos os 
agentes de trânsito que 
atuam no Recife e está 
em consonância com a 
Portaria nº 94, de 31 de 
maio de 2017, do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), 
que prevê a atualização 
dos profissionais que 
executam as atividades 
de fiscalização, 
operação, policiamento 
ostensivo de trânsito ou 
patrulhamento, com 
carga horária mínima de 
32 horas/aula.

Esquema especial de trânsito 
para eventos do fim de semana

Local: Boa Vista
Horário: 8h
Percurso: Saída do colégio Americano Batista, seguindo pela Rua Doutor Bandeira Filho, 
Avenida Conselheiro Rosa e Silva, Rua Doutor Malaquias, e em seguida, retornando ao colégio 
Americano Batista.
Bloqueios: itinerantes
Efetivo: Quatro agentes de trânsito dispostos em motos
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Jogo Sport x Vasco | Sábado (20)

Local: Bairro do Recife
Horário: a partir das 14h30
Percurso: Saída do Marco Zero, seguindo pela Avenida Alfredo Lisboa até o Forte do Brum.
Bloqueios: As avenidas Alfredo Lisboa e Militar serão bloqueadas das 14h30 às 18h
Desvios: Os condutores oriundos da Ponte do Limoeiro deverão acessar a Avenida Marquês de 
Olinda para seguir sentido Zona Norte ou Olinda.
Efetivo: 15 agentes de trânsito
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Local: Ilha do Retiro
Horário: 19h
Bloqueios:  Inicialmente, apenas a Rua Tabaiares, que dá acesso ao estádio, será bloqueada, a 
partir das 16h. No entanto, os bloqueios poderão ser ampliados a depender da necessidade. 
Efetivo: 18 agentes de trânsito dispostos em pontos fixos ou em motos e viaturas

Local: Ilha do Retiro
Horário: 19h
Bloqueios:  Inicialmente, apenas a Rua Tabaiares, que dá acesso ao estádio, será bloqueada, a 
partir das 16h. No entanto, os bloqueios poderão ser ampliados a depender da necessidade. 
Efetivo: 18 agentes de trânsito dispostos em pontos fixos ou em motos e viaturas

Pedala UPE | Domingo (21)

Local: Bairro de Santo Amaro
Horário: 7h
Percurso: Saída da Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), na Avenida Agamenon 
Magalhães, seguindo pela Avenida João de Barros, Rua da Hora, Rua Quarenta e Oito, Avenida 
João de Barros, Rua dos Palmares, Avenida Mário Melo, Avenida Cruz Cabugá, Parque Treze de 
Maio, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo até o Cais da 
Alfândega, onde será encerrado.
Efetivo: Quatro agentes de trânsito dispostos em motos
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Caminhada Feminina McDonalds | Domingo (21)

Local: Bairro do Recife
Horário: 7h
Percurso: Saída do Forte do Brum, seguindo pela Ponte do Limoeiro, Avenida Cais do Apolo, 
Rua Madre de Deus, Ponte Giratória, retorna no acesso ao Terminal do Cais de Santa Rita, Ponte 
Giratória, Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar até o Forte do Brum, onde será encerrada.
Bloqueios: Serão montadas interdições no cruzamento da Ponte do Limoeiro com a Rua da 
Aurora, na Ponte Buarque de Macedo e no acesso ao terminal do Cais de Santa Rita, no sentido 
Centro, a partir das 6h30. Os bloqueios estão previstos para serem desfeitos às 8h30. 
Desvios: Os condutores oriundos da Zona Sul devem seguir pela Avenida Governador 
Agamenon Magalhães para acessar o Centro ou pelo Cais José Estelita, retornando no acesso ao 
Terminal de ônibus do Cais de Santa Rita para pegar vias locais. Quem vem sentido Ponte do 
Limoeiro, com o intuito de chegar ao Centro, deverá desviar pela Rua da Aurora. 
Efetivo: 56 agentes de trânsito
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Local: Bairro de Boa Viagem
Horário: 8h
Bloqueios: Avenida Boa Viagem (no trecho entre a Rua Carlos Pereira Falcão e o Segundo 
Jardim), a partir das 7h
Desvios: Os condutores que seguem pela Avenida Boa Viagem no sentido Centro, deverão 
acessar a Rua Carlos Pereira Falcão e seguir pela Avenida Conselheiro Aguiar
Efetivo: 12 agentes de trânsito
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59º Jogos Escolares de Pernambuco - 
Competição Ciclística | Sábado (20)
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Caminhada Show - Semana Nacional da Vida 
e Dia do Nascituro | Domingo (21)
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Americano Batista | Sábado (20)
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CTTU promove formação para agentes de 
trânsito e transporte


