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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) montou 
esquemas especiais de 
trânsito para o 25º Festival 
Nacional da Seresta e, 
também, para as partidas 
de futebol que 
acontecerão neste fim de 
semana. Ao todo, cerca 
de 200 profissionais, entre 
agentes e orientadores de 
trânsito, estarão escalados 
acompanhando os eventos 
para garantir a mobilidade 
e a segurança viária de 
pedestres e condutores. 
Além disso, a Central de 
Operação de Trânsito 
(COT) estará de plantão 
24h, monitorando os 
principais corredores 
viários da cidade.

Desde a quarta-feira (8), 
a operação de trânsito 
para o 25º Festival 
Nacional da Seresta está 
funcionando, diariamente, 
das 18h às 4h. O esquema 
será montado até o 
sábado (11), quando se 
encerram as atividades. 
Com o intuito de garantir a 
segurança viária, será 
proibida a circulação de 
veículos em todo o entorno 
da Torre Malakoff, a 
exemplo dos cruzamentos 
da Rua do Observatório x 
Rua do Brum; Rua do Bom 
Jesus x Praça Arsenal da 
Marinha; Rua da Guia x 
Rua Barão Rodrigues 
Mendes; Avenida Barbosa 
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Lima x Rua Domingos 
José Martins. É importante 
destacar que o 
estacionamento será 
proibido em todo o 
entorno da Praça do 
Arsenal, entre as 18h e às 
4h. A medida preventiva 
visa dar livre circulação ao 
público que vai 
comparecer ao festival.

Para o jogo entre Sport e 
Figueirense, que 
acontecerá no sábado 
(11), às 16h30, na Ilha do 
Retiro, a operação da 
CTTU terá início às 13h30 
e será montada no entorno 
do estádio Adelmar da 
Costa Carvalho com o 
objetivo de garantir o 
deslocamento seguro dos 
pedestres, assim como a 
fluidez do tráfego. Uma 
equipe de 20 agentes de 
trânsito, disposta em 
pontos fixos ou em motos 
e viaturas, foi destacada 
para atuar no local até a 
dispersão total do público, 
prevista para acontecer 
por volta das 19h30. 
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 Paissandú serão 
monitorados. Inicialmente, 
apenas a Rua Tabaiares, 
que dá acesso ao estádio, 
será bloqueada. No 
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entanto, os bloqueios 
poderão ser ampliados a 
depender da necessidade.

Já para o jogo entre o 
Náutico e Ferroviário, que 
acontecerá no domingo 
(12), às 18h, no bairro dos 
Aflitos, a operação terá 
início às 15h e será 
montada no entorno do 
Estádio Eládio de Barros 
Carvalho com o objetivo de 
garantir o deslocamento 
seguro dos pedestres, 
assim como a fluidez do 
tráfego. Ao todo, uma 
equipe com 18 agentes de 
trânsito, disposta em 
pontos fixos ou em motos e 
viaturas, irá monitorar as 
imediações do estádio até 
a dispersão total do 
público, prevista para 
acontecer por volta das 
21h. Inicialmente, as ruas 
da Angustura e Manuel de 
Carvalho ficarão 
interditadas para a 
circulação de veículos e 
apenas moradores terão 
acesso ao local pela Rua 
Padre Silvino Guedes. A 
depender da 
movimentação dos 
torcedores, a Avenida 
Conselheiro Rosa e Silva 
será interditada no trecho 
entre a Rua Conselheiro 
Portela até Av. Santos 
Dumont e, neste caso, o 
fluxo de veículos da Av. 
Rosa e Silva será desviado 
pela Rua Senador Alberto 
Paiva.  
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As atividades do Maio 
Amarelo não param. Nesta 
quinta-feira (9), a 
Prefeitura do Recife, por 
meio da Autarquia de 
Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU), realizou 
uma Blitz Educativa para 
alertar os condutores de 
veículos sobre os 
cuidados para prevenção 
de acidentes de trânsito. A 
ação aconteceu na 
Avenida Agamenon 
Magalhães em direção a 
Olinda, embaixo do 
Viaduto da Avenida Norte. 
Na ocasião, artistas 
educadores da Trupe da 
CTTU, assim como 
agentes e orientadores de 
trânsito, pararam os 
veículos para dar 
orientações e entregar 
materiais educativos. 
Estiveram presentes, 
também, equipes das 
secretarias de Saúde 
(Sesau/Recife) e Executiva 
de Políticas sobre Drogas 
(Sepod/Recife), além da 
Operação Lei Seca.

O professor Francisco 
Irineu é coordenador do 
Programa de Educação 
para o Trânsito da CTTU e 
explicou que a ação é 
importante para falar com 
os condutores sobre a 
necessidade de uma 
direção segura e responsável. 
“Mobilizamos equipes para 
conversar com os motoristas e 
motociclistas sobre os 
cuidados no trânsito, porque é 
necessário uma 
conscientização de que não 
se deve beber e dirigir e, 
também, enfatizar o respeito 
às outras leis de trânsito, já 
que, como diz o slogan da 
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Campanha Maio Amarelo 
deste ano, no trânsito, o 
sentido é a vida”, disse o 
professor.

Maxuel dos Santos Lira é 
motorista de ônibus e trabalha 
no trânsito há mais de dois 
anos. O condutor acredita que 
é preciso responsabilidade 
para garantir a segurança 
viária de todas as 
pessoas. “Muitas pessoas 
cometem infrações e isso 
gera transtornos a todos. 
Precisamos prestar 
atenção, principalmente 
com os carros menores, 
motos e bicicletas. Como 
eu dirijo um veículo 
grande, preciso tomar 
cuidado com eles para 
evitar acidentes”, 
destacou o motorista.

MAIO AMARELO 
Trata-se de um movimento 
internacional com o 
objetivo de chamar a 
atenção da sociedade 
para o alto índice de 
mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. 
A ação é coordenada 
entre o poder público e a 
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Blitz educativa da CTTU alerta sobre as 
responsabilidades no trânsito

CTTU implanta sentido único em vias do bairro 
do Espinheiro a partir deste sábado (11)

CTTU monta esquemas de 
trânsito para eventos neste fim 
de semana

 "A intervenção 
permite também a 
distribuição das 
linhas de ônibus 
oriundas da Avenida 
João Barros e Rua do 
Espinheiro que 
circulam na Rua 
Alfredo de Carvalho 
em direção à Rua 
Castro Alves", 
Taciana Ferreira, 
presidente da CTTU. 

Andréa Rêgo Barros / PCR 

sociedade civil, com a 
intenção de colocar em 
pauta o tema segurança 
viária e mobilizar toda a 
sociedade. A marca que 
simboliza o movimento, o 
laço na cor amarela, 
segue a mesma proposta 
de conscientização já 
idealizada e 
bem-sucedida, adotada 
pelos movimentos de 
conscientização no 
combate ao câncer de 
mama, ao de próstata e, 
até mesmo, às 
campanhas de 
conscientização contra o 
vírus HIV – a mais 
consolidada nacional e 
internacionalmente. 
Portanto, a escolha 
proposital do laço 
amarelo tem como 
intenção principal colocar 
a necessidade da 
sociedade tratar os 
acidentes de trânsito 
como uma verdadeira 
epidemia e, 
consequentemente, 
acionar cada cidadão a 
adotar comportamento 
mais seguro e 
responsável.
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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 do 
Recife (CTTU), implanta 
mais uma intervenção de 
circulação viária na 
cidade. A partir do 
próximo sábado (11), as 
ruas Marquês do Paraná e 
Alfredo de Medeiros, no 
bairro do Espinheiro, 
passam a ter sentido único 
de circulação. Além de 
garantir a segurança viária 
do pedestre, a ação 
também visa melhorar o 
tráfego para o condutor 
com interesse em acessar 
o bairro da Encruzilhada.  

Com a mudança, a Rua 
Marquês do Paraná passa 
a ser mão única no trecho 
entre a Avenida João de 
Barros e a Avenida Norte. 
Dessa forma, para acessar 
o sentido oposto, no 
trecho da via localizado 
entre as ruas Dr. Fernando 
Alain e Gomes Pacheco, o 
condutor que está Rua 
Guadalupe deverá seguir 
em frente da Rua Gomes 
Pacheco, girar à esquerda 
na Rua Afonso Batista e à 
esquerda novamente na 
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Rua Alfredo de Carvalho, 
para acessar a Rua 
Marquês do Paraná. Já 
para acessar o trecho 
localizado entre a Avenida 
João de Barros e Rua Dr. 
Fernando Alain, o condutor 
que está na Rua Alfredo de 
Carvalho deverá seguir em 
frente na Rua Dr. Fernando 
Alain, girar à direita na 
pista local da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães e à direita 
novamente na Avenida 
João de Barros.

 A outra mudança será na 
Rua Alfredo de Medeiros, 
que passa a ser mão única 
em direção à Rua da Hora. 
Com isso, os condutores 
oriundos da Avenida João 
de Barros com intenção de 
acessar a Rua Alfredo de 
Medeiros deverão girar à 
direita mais à frente na Rua 
Afonso Batista e girar 
novamente à direita na Rua 
Alfredo de Carvalho. Um 
semáforo será implantado 
na Avenida João de 
Barros, entre as ruas da 
Hora e Alfredo de 
Medeiros, para ordenar os 
movimentos dos 
condutores e garantir mais 
segurança viária ao 
pedestre.
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Placas de sinalização e 
faixas de pedestres serão 
implantadas ou 
requalificadas para 
regulamentar a mudança 
de circulação nas vias e 
o disciplinamento do 
estacionamento na área. 
Equipes de agentes e 
orientadores de trânsito 
serão destacados para 
os principais pontos da 
intervenção com o intuito 
de orientar condutores e 
pedestres que circulam 
na área. Nesta 
quinta-feira (9), materiais 
informativos começaram 
a ser distribuídos na área 
para informar os 
cidadãos sobre as 
mudanças. 
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