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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), anunciou, nesta 
quinta-feira (21) o 
esquema especial de 
trânsito para o Carnaval. 
Uma grande operação de 
mobilidade foi 
estruturada para realizar 
o maior e mais animado 
Carnaval de Rua do 
Brasil.  Uma equipe 
diária de 320 
profissionais, entre eles 
110 agentes e 140 
orientadores de trânsito, 
vai reforçar as ações, 
que têm como intuito 
promover a segurança 
viária e auxiliar o 
deslocamento das 
pessoas que desejarem 
curtir a festa.
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Além de uma operação 
especial de circulação de 
veículos, o público vai 
contar com as linhas 
especiais do Expresso da 
Folia, inclusive no Galo da 
Madrugada e no Baile 
Municipal. O Convênio 
Táxi Metropolitano vai 
aumentar o serviço de 
táxis, com oito municípios 
da RMR, além do Recife. 
Seis pontos provisórios de 

Além de uma operação 
especial de circulação de 
veículos, o público vai 
contar com as linhas 
especiais do Expresso da 
Folia, inclusive no Galo da 
Madrugada e no Baile 
Municipal. O Convênio 
Táxi Metropolitano vai 
aumentar o serviço de 
táxis, com oito municípios 
da RMR, além do Recife. 
Seis pontos provisórios de 

táxi serão implantados 
próximo ao foco da folia, 
além de 1.800 vagas de 
estacionamento gratuitas 
para aqueles que 
desejarem utilizar carro, 
moto ou bicicleta para 
chegar ao Bairro do 
Recife.
 
Confira os detalhes da 
ação no link: 
https://bit.ly/2EoNpC1
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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 realizar uma 
intervenção viária no 
bairro da Ilha Joana 
Bezerra a partir deste 
sábado (23). A proposta 
prevê a mudança de 
circulação no trecho da 
via que interliga a 
Avenida Advogado José 
Paulo Cavalcanti à 
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Avenida Desembargador 
Guerra Barreto, nas 
imediações do Fórum 
Desembargador Rodolfo 
Aureliano. A ação tem 
como objetivos ordenar os 
movimentos de 
conversões, reduzir o 
tempo de espera no 
semáforo e oferecer maior 
segurança aos pedestres 
que circulam no local.
Para viabilizar a 
intervenção, foram 
criadas duas aberturas no 
canteiro central que 
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divide as duas pistas. Os 
novos acessos deverão 
ser utilizados pelos 
condutores e, dessa 
forma, quem deseja seguir 
no sentido bairro dos 
Coelhos ou Afogados 
deve ocupar o lado direito 
da via, enquanto os que 
têm interesse em seguir 
no sentido Derby, 
Madalena ou retornar para 
o viaduto em direção a 
Boa Viagem, devem 
ocupar o lado esquerdo 
da via.
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Prefeitura do Recife anuncia esquema       
especial de trânsito para garantir a 
mobilidade durante o Carnaval de 2019

CTTU realiza intervenção viária no bairro 
da Ilha de Joana Bezerra

A Prefeitura do Recife, 
por meio da Autarquia 
de Trânsito e Transporte 
Urbano do Recife 
(CTTU), começou a 
entregar a 
documentação para 
taxistas recadastrados 
em 2019 – tanto os 
permissionários, como 
para os condutores 
auxiliares – com uma 
novidade: a partir deste 
ano, o Termo de 
Permissão e a Ficha de 
Identidade e 
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Credenciamento terão um 
QR Code para auxiliar os 
agentes de trânsito e 
passageiros na 
checagem da 
documentação.
A Chefe de Divisão de 
Controle de Autorizações 
e Permissões da CTTU, 
Mayara Gonçalves, 
destaca a modernização 
no serviço de táxi e, com 
isso, a maior credibilidade 
dos motoristas dada aos 
passageiros. “A iniciativa 
moderniza a atuação da 
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CTTU e dos taxistas e 
também dá mais 
credibilidade ao Serviço 
Municipal de Táxi do 
Recife, porque vai 
oferecer mais segurança 
aos passageiros, que 
poderão verificar a 
autenticidade do 
documento do taxista a 
partir de qualquer 
smartphone”, explicou.
Wellington Barbosa é 
taxista há três anos e foi o 
primeiro motorista a 
receber a documentação 
nova, segundo ele, o 
processo foi rápido e a 
tecnologia vai ser usada 
para melhoria do serviço 
de táxi e de fiscalização. 
"O agendamento pela 
internet foi tranquilo, o 
processo também, agora, 
com o novo documento, 
poderemos ter mais uma 
tecnologia para ajudar na 
fiscalização, evitar 
fraudes e tornar o nosso 
trabalho mais seguro para 
os passageiros", disse.

CTTU e dos taxistas e 
também dá mais 
credibilidade ao Serviço 
Municipal de Táxi do 
Recife, porque vai 
oferecer mais segurança 
aos passageiros, que 
poderão verificar a 
autenticidade do 
documento do taxista a 
partir de qualquer 
smartphone”, explicou.
Wellington Barbosa é 
taxista há três anos e foi o 
primeiro motorista a 
receber a documentação 
nova, segundo ele, o 
processo foi rápido e a 
tecnologia vai ser usada 
para melhoria do serviço 
de táxi e de fiscalização. 
"O agendamento pela 
internet foi tranquilo, o 
processo também, agora, 
com o novo documento, 
poderemos ter mais uma 
tecnologia para ajudar na 
fiscalização, evitar 
fraudes e tornar o nosso 
trabalho mais seguro para 
os passageiros", disse.

A Autarquia de Trânsito 
e Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) preparou 
esquemas de trânsito 
especiais para os 
eventos deste final de 
semana, que terá mais 
de 45 blocos 
carnavalescos 
espalhados na cidade. 
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Além disso, a  II Corrida 
Cicorre acontecerá no 
Bairro do Recife no 
domingo (24). Ao todo, 
um efetivo com mais de 
130 profissionais, entre 
agentes e orientadores de 
trânsito, estará em pontos 
estratégicos da cidade 
para auxiliar a mobilidade 

Além disso, a  II Corrida 
Cicorre acontecerá no 
Bairro do Recife no 
domingo (24). Ao todo, 
um efetivo com mais de 
130 profissionais, entre 
agentes e orientadores de 
trânsito, estará em pontos 
estratégicos da cidade 
para auxiliar a mobilidade 

de condutores e 
pedestres. Além disso, os 
agentes de trânsito 
lotados na Central de 
Operações de Trânsito 
(COT), que funciona 24h, 
dará apoio ao 
monitoramento e enviará 
reforços em caso de 
necessidade.
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CTTU entrega nova documentação a 
taxistas com QR Code para facilitar 
verificação de autenticidade
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CORRIDA – A II Corrida Cicorre vai sair às 7h30 da Avenida Alfredo Lisboa, na 
altura da Torre Malakoff e percorrerá a Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida 
Prefeito Arthur Lima Cavalcanti, Rua Dona Leonor Porto e Praça Onze de Junho, na 
altura da Avenida Cruz Cabugá. Os atletas farão o retorno e voltarão pelo mesmo 
percurso, finalizando na Avenida Alfredo Lisboa por volta das 13h30.
 
ZONA NORTE – A festa vai começar no sábado (23), na Zona Norte, com o Bloco 
Segurando o Talo, que vai interditar a Avenida 17 de Agosto, da altura da Rua das 
Ubaias até a Rua Mandacaru, das 7h às 18h. Os moradores terão acesso à via. No 
mesmo dia, o Bloco do Oiti vai bloquear a Rua da Hora, das 7h às 18h. O Bloco Não 
Era Eu terá bloqueios itinerantes e vai desfilar das 15h às 21h. Sairá da Avenida 
Rosa e Silva, na altura do Clube do Náutico, e seguirá pela Rua da Angustura e Rua 
Padre Silvino Guedes. Já o Bloco Viver com Alegria sairá da Rua Leonardo Bezerra 
Cavalcante, no bairro do Parnamirim, seguirá pela Rua João Tude de Melo, Avenida 
Rui Barbosa e retorna para Rua Leonardo Bezerra Cavalcante Os bloqueios serão 
itinerantes a partir das 11h. O Bloco Anágua da Mamãe vai bloquear totalmente a 
Rua do Cupim, no bairro das Graças, das 12h às 18h. No Vasco da Gama, o Bloco 
Pirata Maluco vai sair da Rua Vasco da Gama e seguirá pela Avenida Norte e Rua 
Padre Lemos, com término em frente ao supermercado Canela, das 19h às 23h. Já 
no domingo (24), o Bloco Retrofolia vai sair às 18h da Rua Mandacaru, também no 
Vasco da Gama e seguirá pela Rua Padre Lemos, com término no Supermercado 
Canela.
 
CENTRO – A animação no Centro do Recife já vai começar na sexta-feira (22) com 
o Bloco AbanFolia, no bairro do Recife. Os foliões vão desfilar das 17h30 às 20h na 
Praça do Arsenal, Rua do Bom Jesus, Avenida Marquês de Olinda, Rua Dona Maria 
César, Avenida Rio Branco e seguirão até o Marco Zero. Das 15h às 19h, o Bloco Tô 
Qualificado vai sair da Rua do Bom Jesus e seguir pela Avenida Rio Branco, Rua da 
Guia, Praça do Arsenal e retorna à Rua do Bom Jesus. Das 22h às 23h, acontece o 
Cortejo Tambores de Ógún, que sairá do Cais da Alfândega, seguirá pelo Cais do 
Apolo, Avenida Rio Branco, Rua do Bom Jesus e Praça do Arsenal. Das 19h às 22h o 
Bloco Alcron Folia vai percorrer a Rua do Bom Jesus até a Praça do Arsenal. Além 
disso, o Show de Nonô Germano vai interditar a Rua da Guia das 20h às 23h, da 
imediação da Avenida Barbosa Lima até a imediação da Rua Barão Rodrigues 
Mendes.
 
No sábado (23), o Bloco Acorda Pra Tomar Gagau vai percorrer, das 12h às 18h, a 
Rua do Apolo, Rua do Observatório, Rua do Bom Jesus, Avenida Rio Branco, Rua 
Dona Maria César, Rua Álvares Cabral, Cais da Alfândega, Rua da Moeda e Rua da 
Assembleia. Das 16h às 21h o Bloco Bicho de Chifre ficará no cruzamento das ruas 
Barros Barreto e Francisco Jacinto, em Santo Amaro. Das 19h às 23h, o Bloco 
Marinheiro Buçanha vai sair da Praça do Arsenal e seguir pela Rua da Guia, Avenida 
Rio Branco, Rua do Bom Jesus e Praça do Arsenal.
 
No domingo (24), o Bloco Eu Quero Pepitar vai desfilar às 15h na Rua Alfredo 
Lisboa. Das 16h às 19h o Bloco Gaviões na Folia vai sair da Praça Agamenon 
Magalhães e seguir pela Avenida Norte, Rua do Pombal Rua Pedro Afonso, Rua 
Treze de Maio, Avenida Norte e encerra na Praça Agamenon Magalhães.
 
Na segunda-feira (25), também vai ter folia no centro da cidade: as crianças do 
Movimento Pró-Criança vão desfilar das 15h às 16h pelas ruas Vigário Tenório e 
Dona Maria César, Avenida Rio Branco até o Marco Zero.
 
ZONA OESTE – Na sexta-feira (22) o bairro da Madalena vai receber o Bloco 
Baúxa da Madalena, que vai sair da Praça Beira Rio e desfilar por vias do entorno no 
bairro, às 19h. Além disso, o Bloco Gut Gut vai sair às 18h da Rua Manoel Gonçalves 
da Luz,  na Mustardinha e interditará toda extensão da via até a Praça do ABC.
 
No sábado (23), o Bloco Visconde na Folia vai bloquear a Rua Visconde de Itaparica, 
no bairro da Madalena, a partir das 11h. Também ficará interditada, a partir das 14h, 
a Rua Professora Cacilda Brekenfeld, em Jardim São Paulo, para o Bloco Bebê 
Chorão. O Bloco Cabeça de Touro sairá na Rua Antônio Curado e deixará toda a via 
interditada. O Bloco Os Invasores vai sair da Rua Escada, próximo ao Bidu Krause e 
percorrer ruas do entorno das 12h às 18h. O Bloco Urso da Iputinga ficará das 18h às 
23h na Rua São Mateus, toda via será interditada. Às 14h o Bloco Os Ameaçados da 
Torre sairá da Rua João de Deus para percorrer vias do entorno. O Bloco Quem é 
Essa aí Papai? Vai desfilar na Madalena, na Rua Antônio Rabêlo, das 18h às 23h. E, 
por fim, o Bloco Karimba que é Rata vai sair da Travessa Porto Estrela, no bairro do 
Jiquiá, das 20h às 22h.
 
No domingo (24), vai ter folia no bairro de Areias, na Rua Gilliard Rodrigues, com o 
Bloco Cuscuz do Cabeça. No bairro de San Martin, o Bloco Boa Ideia vai interditar a 
Rua Itapemirim. O Bloco Cata Ponche também vai bloquear a Avenida Afonso 
Olindense a partir das 18h. Das 12h às 18h será a vez do Bloco Pinto da Tarde, que 
ficará na Rua Conselheiro Silveira de Souza, no Cordeiro. O Bloco Senadinho vai 
desfilar das 12h às 18h na Rua Expedicionário Manoel de Araújo, que ficará 
interditada. O Bloco O Nome é o de Menos vai desfilar na Rua Maria de Fátima 
Soares, na Iputinga. Já o Bloco do Coração Bochudo do Cordeiro vai interditar a Rua 
Gomes Taborda das 18h às 23h. O Bloco O Lapa vai desfilar na Rua Alexandre 
Rodrigues Ferreira, no bairro de Afogados das 12h às 17h. Já o Bloco O Mole Não 
Entra sairá na Rua Doutor Rinaldo Victor Fernandes. Além disso, o Bloco Beber, 
Cair, Levantar ficará das 12h às 18h na Rua Major Portela, na Mustardinha.
 
ZONA SUL – A animação da Zona Sul também começará na sexta-feira (22), com 
o Bloco Balança Rolha, que vai seguir pela Rua Tenente João Cícero A via será 
bloqueada entre as imediações da Avenida Conselheiro Aguiar e Rua dos 
Navegantes, das 18h às 22h. No sábado (23) o Bloco Bora Pai vai desfilar das 19h 
às 22h e seguirá pelas ruas Setúbal, Baltazar Passos, Avenida Visconde de 
Jequitinhonha, Rua João Cardoso Aires e retornará pelo mesmo percurso. Das 10h 
às 17h, o Bloco Os Netinhos do Vovô ficará na Avenida Visconde de Jequitinhonha, 
da imediação da Rua Professor Mário de Castro até a imediação da Rua Setúbal. 
Das 12h às 18h o Bloco Bulindo no Caldinho vai sair da Rua Setúbal e seguir pela 
Rua Engenheiro Zael Diógenes, Avenida Boa Viagem, Rua Verdes Mares e retornará 
pela Rua Setúbal. Por fim, o Bloco Rock Lupulado ficará das 15h às 22h na Rua 
Francisco Cunha, em Boa Viagem, a via será interditada no trecho que compreende 
as imediações entre as ruas Antônio Falcão e Maria Carolina.

CTTU prepara esquema de 
trânsito para mais de 45 blocos 
de carnaval neste fim de semana

Nilton Prazeres, Gerente de Fiscalização da CTTU. Taciana Ferreira, Presidente da CTTU. Fabiano Ferraz, Gerente Geral 
de Operação e Fiscalização da CTTU.                                                                                            Foto: Daniel Tavares/PCR
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