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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 
(19), nova intervenção 
viária no bairro do Derby, 
na área central da cidade. 
A mudança acontecerá no 
quadrante que 
compreende as ruas 
Betânia, Doutor Osvaldo 
Lima, Guilherme Pinto e 
Engenheiro Teófilo de 
Freitas. O objetivo da ação 
é garantir a mobilidade das 
vias e a segurança viária 
dos pedestres, uma vez 
que o projeto também 
consiste no ordenamento 
de estacionamento.

Com a intervenção, trecho 
da Rua Betânia passará a 
ser mão dupla até o 
cruzamento com a Rua Dr. 
Osvaldo Lima e, a partir 
desse ponto, torna-se mão 
única até a Rua Engenheiro 
Teófilo de Freitas. O 
quarteirão formado pelas 
ruas Betânia, Doutor 
Osvaldo Lima e Rua 
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Engenheiro Teófilo de 
Freitas passa ter sentido 
único de circulação. Dessa 
forma, o condutor que 
segue na Rua Guilherme 
Pinto deverá girar à direita 
na Rua Doutor Osvaldo 
Lima e à direita novamente 
na Rua Betânia para 
chegar à Rua Engenheiro 
Teófilo de Freitas. Já o 
condutor que segue na 
Rua Engenheiro Teófilo de 
Freitas com intenção de 
acessar a Rua Betânia, 
deverá seguir em frente e 
contornar o quarteirão 
pelas ruas Guilherme Pinto 
e Doutor Osvaldo Lima. 

Para viabilizar a mudança, 
trechos das ruas Betânia, 
Doutor Osvaldo Lima e 
Rua Ana Angélica terão o 
estacionamento ordenado. 
Ao todo, 75 placas de 
sinalização e dez faixas de 
pedestres serão 
implantadas/requalificadas 
para regulamentar a 
mudança de circulação 
nas vias e o 
disciplinamento do 
estacionamento na área. 
Um efetivo da CTTU estará 
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no local durante os 
primeiros dias da 
intervenção para auxiliar 
condutores e pedestres 
sobre as mudanças.

OUTRAS MUDANÇAS – A 
mudança de circulação 
nas ruas Betânia, Doutor 
Osvaldo Lima, Guilherme 
Pinto e Engenheiro Teófilo 
de Freitas, no Derby, 
fazem parte de um 
conjunto de ações 
implantadas pela CTTU 
que, juntas, refletem 
positivamente na 
mobilidade de toda a 
cidade. A Prefeitura do 
Recife, por meio da 
Secretaria de Mobilidade 
e Controle Urbano 
(Semoc) e da Autarquia 
de Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU), tem se 
empenhado para 
encontrar soluções 
eficazes para garantir um 
trânsito cada vez melhor e 
mais seguro para todos. 
Desde o início da gestão, 
em 2013, já foram 
implantadas cerca de 130 
intervenções no trânsito 
do Recife.
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Em virtude da realização 
das obras da Nova 
Perimetral no bairro da 
Torre, a Autarquia de 
Trânsito e Transporte 
Urbano do Recife (CTTU) 
montou um esquema 
especial para o trânsito 
na área. 
A partir de sábado (19), a 
Rua Padre Anchieta 
estará bloqueada na 
altura dos cruzamentos 
da Rua Real da Torre e 
da Av. Beira Rio. Será 
permitida apenas 
passagem de moradores 
no local.
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Os condutores que 
estiverem na Rua Dom 
Manuel da Costa e 
desejarem acessar a Av. 
Beira Rio deverão dobrar à 
direita na Rua Real da Torre 
e acessar a Rua José 
Bonifácio. Para facilitar a 
mobilidade nas imediações 
da obra, a CTTU irá 
reposicionar o semáforo da 
Rua José Bonifácio, que 
fica na altura da Igreja 
Metodista, para o 
cruzamento com a Rua 
Demóstenes Olinda. Além 
disso, o trecho da Rua 
Demóstenes Olinda, entre 
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as ruas José Bonifácio e 
José Antônio da Silveira, 
terá o sentido de circulação 
invertido.

O órgão enviará um efetivo 
de 12 agentes e 
orientadores de trânsito 
para auxiliar condutores e 
pedestres no local. A CTTU 
informa, também, que 
qualquer informação 
adicional ou mudanças nos 
bloqueios das vias serão 
imediatamente informadas 
por meio dos canais oficiais: 
o twitter.com/CTTU_Recife e 
o site: cttu.recife.pe.gov.br.

as ruas José Bonifácio e 
José Antônio da Silveira, 
terá o sentido de circulação 
invertido.

O órgão enviará um efetivo 
de 12 agentes e 
orientadores de trânsito 
para auxiliar condutores e 
pedestres no local. A CTTU 
informa, também, que 
qualquer informação 
adicional ou mudanças nos 
bloqueios das vias serão 
imediatamente informadas 
por meio dos canais oficiais: 
o twitter.com/CTTU_Recife e 
o site: cttu.recife.pe.gov.br.

Esquema especial de trânsito 
para eventos do fim de semana

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Ilha do Retiro
Bloqueios: O efetivo irá 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.
Hora: 13h às 19h
Efetivo: 20 agentes de trânsito dispostos em pontos fixos ou em motos e viaturas
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Percurso: Os fiéis sairão da Matriz de São Sebastião e cruzarão a Av. Norte seguindo pelas 
ruas Berim, Fausto rabelo, Tauá, Anchieta, depois vão acessar a pista local da Av. 
Agamenon Magalhães, as ruas Engenho Pantorra, Alice Milet Moraes, Engenho Taquara, 
Joaquim Rabelo, cruzando, novamente a Av. Norte para finalizar na Matriz de São 
Sebastião.
Hora: A partir das 17h.
Efetivo: 4 agentes de trânsito dispostos em motos e viaturas.
Bloqueios: Itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem dos fiéis.
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Hora: A partir das 7h
Efetivo: 4 agentes de trânsito dispostos em motos e viaturas
Percurso: A corrida tem início no Clube CBS e SDS, seguindo pela Rua Dr. Aniceto Ribeiro 
Rocha e pelas ruas Leila Félix Karam e Manoel Vieira, Avenidas Abdias de Carvalho, Gal. 
San Martin, continuando pela Av. João Cabral de Melo Neto, retornando pela mesma via e 
acessando a Rua 21 de Abril para finalizar no Clube de CBS e SDS.
Bloqueios: Itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem do público.  

Hora: A partir das 7h
Efetivo: 4 agentes de trânsito dispostos em motos e viaturas
Percurso: A corrida tem início no Clube CBS e SDS, seguindo pela Rua Dr. Aniceto Ribeiro 
Rocha e pelas ruas Leila Félix Karam e Manoel Vieira, Avenidas Abdias de Carvalho, Gal. 
San Martin, continuando pela Av. João Cabral de Melo Neto, retornando pela mesma via e 
acessando a Rua 21 de Abril para finalizar no Clube de CBS e SDS.
Bloqueios: Itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem do público.  
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Procissão da Matriz de São Sebastião | Domingo (20)Procissão da Matriz de São Sebastião | Domingo (20)

Corrida dos Santos Reis | Domingo (20)Corrida dos Santos Reis | Domingo (20)

CTTU realiza mudança de circulação no 
bairro do Derby

CTTU monta esquema trânsito 
temporário no bairro da Torre para obra 
da nova Perimetral


