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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) preparou 
esquemas especiais de 
trânsito para os eventos 
que acontecerão neste 
fim de semana. Ao todo, 
mais de 60 agentes de 
trânsito acompanharão as 
programações para 
auxiliar os condutores e 
pedestres na mobilidade. 
Além disso, a Central de 
Operação de Trânsito 
(COT) estará de plantão 
24h monitorando o fluxo 
de veículo nos principais 
corredores viários da 
cidade.

Na sexta-feira (31), 
acontecerá a Procissão 
da Bandeira no bairro 
dos Torrões. O público 
sairá da Rua Professor 
Evaldo Altino e seguirá 
pela Rua Alaíde, Avenida 
do Forte até a Matriz de 
Santo Antônio. A saída 
será às 18h e os 
bloqueios serão 
itinerantes, ou seja, serão 
feitos e desfeitos 
conforme a passagem do 
público.

Durante a sexta-feira (31) 
e o sábado (1) 
acontecerá o XI Forrozão 
do Galo, no Centro do 
Recife. Para isso, mais de 
30 agentes de trânsito 
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estarão escalados para 
auxiliar na mobilidade do 
local e orientar os 
condutores em relação aos 
desvios no trânsito. Os 
bloqueios serão feitos às 
17h da sexta-feira (31) e 
desfeitos às 4h do sábado 
(1), serão refeitos às 17h 
do sábado (1) até as 4h do 
domingo (2). O primeiro 
bloqueio acontecerá no 
cruzamento da Rua Vidal 
de Negreiros com a Rua 
do Peixoto. Os veículos 
poderão acessar o Cais 
José Estelita através do 
viaduto das Cinco Pontas 
ou a Avenida Sul através 
da Rua Imperial. O 
segundo bloqueio será 
feito na Avenida Dantas 
Barreto, na altura da Rua 
do Peixoto, para onde os 
veículos serão desviados.

No sábado (1), acontecerá 
o jogo entre Náutico e 
Globo. A partida acontece 
acontece às 17h15, no 
bairro dos Aflitos. A 
operação terá início às 
14h30 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 20 
agentes de trânsito, 
disposta em pontos fixos 
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ou em motos e viaturas, irá 
monitorar as imediações 
do estádio até a dispersão 
total do público, prevista 
para acontecer por volta 
das 20h30. 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 Avenida Santos 
Dumont e, neste caso, o 
fluxo de veículos da 
Avenida Rosa e Silva será 
desviado pela Rua 
Senador Alberto Paiva.

No domingo (2), 
acontecerá o desfile 
Cívico Religioso a partir 
das 14h. O público sairá 
da Rua Maestro Jones 
Johnson e seguirá pela 
Rua Bicentenário da 
Revolução Francesa, Rua 
Zumbi dos Palmares, Rua 
Ocidental, Rua Professor 
Joaquim Xavier de Brito e 
Rua Miguel Vieira. Os 
bloqueios serão itinerantes, 
ou seja, serão feitos e 
desfeitos de acordo com a 
passagem das pessoas.
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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU) 
implantou mais uma 
mudança de circulação 
viária na área central da 
cidade. Desde a terça 
-feira (28), a Rua Minas 
Gerais, no bairro da Ilha 
do Leite, tornou-se mão 
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única em direção à Rua 
José de Alencar. Com a 
mudança, o condutor que 
trafega na Rua José de 
Alencar poderá utilizar a 
Rua Esperanto para 
chegar às ruas Marques 
Amorim e Jornalista 
Trajano Chacon e, então, 
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acessar a Rua Minas 
Gerais. O objetivo da 
ação é melhorar a fluidez 
do tráfego na via, 
ordenar o 
estacionamento e 
garantir a segurança 
viária dos pedestres e 
condutores. 
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Com o intuito de abordar 
temas referentes à 
segurança no trânsito, a 
Prefeitura do Recife, por 
meio da Autarquia de 
Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU) e em 
parceria com a Secretaria 
de Educação do Recife, 
lançou, na quarta-feira 
(29), a Revista Coquetel 
"Todos juntos fazemos 
um trânsito melhor". A 
publicação conta com 
atividades que informam 
crianças do 1º ao 5º ano 
sobre educação para o 
trânsito.  A expectativa é 
alcançar mais de 2,5 mil 
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“A partir da entrega desse material, a equipe de educação para o trânsito da CTTU 
vai acompanhar essas escolas. Vamos fornecer informações e materiais aos 
professores para motivar os estudantes a pensar em estratégias simples e eficientes 
que colaborem com a mobilidade urbana. Nós queremos que os nossas crianças 
estejam familiarizadas com a temática e, assim, tenhamos um trânsito mais humano", 
Taciana Ferreira, presidente da CTTU. 
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estudantes da Rede 
Municipal de Ensino do 
Recife.

Na ocasião, artistas 
educadores da Trupe 
da CTTU, além dos 
personagens da Turma 
da Escola, 
apresentaram uma peça 
de teatro sobre os 
cuidados no trânsito e 
distribuíram os materiais 
para professores e 
estudantes da Escola 
Municipal Santo Amaro, 
localizada na Avenida 
Norte. O projeto tem 
como objetivo 
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CTTU lança Revista Coquetel sobre o 
trânsito em alusão ao Maio Amarelo

Rua Minas Gerais, na Ilha do Leite, passa a ser 
mão única

CTTU monta esquema especial 
de trânsito para eventos deste 
fim de semana

A Avenida Maurício de 
Nassau, no bairro da 
Iputinga, Zona Oeste da 
cidade, conta com um 
novo semáforo, em 
operação desde a 
segunda-feira (27). O 
equipamento, de 
número 645, foi 
implantado pela 
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Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) e está 
localizado na altura da 
Fundação Altino Ventura. 
O semáforo será 
acionado por botão de 
acordo com a demanda 
de pedestres para 
travessia na via. A ação 
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é mais uma medida da 
gestão de trânsito 
municipal para dar mais 
segurança viária aos 
pedestres, que são a 
parte mais frágil do 
trânsito. No total, a rede 
semafórica do Recife 
conta com um total de 
671 equipamentos.
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Semáforo de pedestre é implantado na Avenida 
Maurício de Nassau
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desenvolver e ampliar 
a visão de segurança 
viária dos alunos, além 
de discutir com os 
professores sobre o 
papel do pedestre, 
condutor e ciclista no 
trânsito. O lançamento 
da Revista Coquetel 
conclui o cronograma 
de atividades 
executadas pela CTTU 
dentro do Maio 
Amarelo. No entanto, a 
ação ainda será 
desenvolvida em 
outras escolas da 
Rede Municipal do 
Recife. 
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