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A Prefeitura do Recife, 
por meio da Autarquia 
de Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU), realiza 
mais uma iniciativa com 
o intuito de modernizar 
as suas ações. Dessa 
vez, smartphones vão 
substituir os talonários 
eletrônicos, utilizados até 
este ano pelos agentes 
de trânsito. Além de 
registrar as autuações, 
os agentes também 
utilizarão os dispositivos 
para preencher 
eletronicamente o 
registro estatístico de 
acidentes de trânsito 
com vítima e a autuação 
de retirada de veículo de 
circulação. Os serviços 
funcionarão através de 
um aplicativo 
homologado pelo 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), 
de acordo com a Portaria 
99/2017.
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Ao todo, 200 smartphones 
foram adquiridos para uso 
dos agentes de trânsito da 
CTTU. No telefone, 
constarão apenas 
aplicativos que substituirão 
o talonário eletrônico, 
utilizado para registrar 
infrações de trânsito. Outro 
serviço beneficiado será o 
preenchimento da autuação 
de retirada de veículo de 
circulação, documento que 
registra os detalhes do 
veículo para providenciar a 
remoção para depósito.

Com o smartphone, o 
agente também poderá 
consultar com mais 
facilidade o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
marca e modelo dos 
veículos devidamente 
registrados pelo Detran, 
além de conferir a 
regularidade da versão 
digital do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
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Agentes de trânsito da CTTU passam a usar 
smartphones para registrar autuações e 
realizar outros serviços

CTTU implanta mão dupla na Rua Doutor 
Geraldo de Andrade

de Veículo (CRLV) e da 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) do 
condutor. É importante 
ressaltar que o agente não 
terá acesso a redes sociais, 
mas haverá utilização de 
redes móveis para a 
sincronização dos dados 
preenchidos nos 
aplicativos.

Taciana Ferreira, presidente 
da CTTU, destaca a 
aquisição dos smartphones 
para os agentes como um 
avanço para a política de 
trânsito na cidade. “Munir 
os nossos agentes de 
trânsito com ferramentas 
modernas de acesso à 
informação, além de dar 
mais eficiência à 
fiscalização, aperfeiçoa o 
nosso serviço e dá mais 
comodidade ao servidor, 
que fará tudo de forma 
mais eficiente”, destacou a 
gestora.
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Com o intuito de garantir 
a segurança viária e 
melhorias na mobilidade, 
a Prefeitura do Recife, 
por meio da Autarquia de 
Transito e Transporte 
Urbano (CTTU), mudará 
a circulação da Rua 
Doutor Geraldo de 
Andrade, que hoje é mão 
única em direção à Rua 
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Doutor Fernando Alain, 
no Espinheiro. 
Com a nova circulação, 
que entra em vigor nesta 
(18), a Rua Doutor 
Geraldo de Andrade 
passa a ter sentido duplo 
de circulação.A 
mudança não altera os 
percursos realizados 
atualmente na 
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localidade, mas vai dar 
mais uma opção aos 
condutores que utilizam a 
área. Para regulamentar a 
nova circulação e garantir 
o ordenamento do 
estacionamento na rua, 
placas de sinalização e 
faixas de pedestres serão 
implantadas ou 
requalificadas
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CTTU prepara esquema de trânsito para Santa 
Cruz x Náutico

A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) elaborou 
um esquema especial de 
trânsito para 
acompanhar o jogo entre 
Santa Cruz x Náutico, 
que acontece neste 
sábado (22), às 18h, no 
Estádio José do Rêgo 
Maciel, no bairro do 
Arruda. As operações de 
interdição e 
monitoramento da área 
terão início às 15h e vão 
contar com uma equipe 
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de 20 agentes de 
trânsito, dispostos em 
pontos fixos ou em motos 
e viaturas.
A CTTU fará interdições 
nas principais vias de 
acesso ao estádio, como 
a Rua das Moças e a 
Avenida Professor José 
dos Anjos, no trecho 
compreendido entre a 
Rua Petronila Botelho e a 
Avenida Beberibe. O 
monitoramento tem como 
objetivo garantir mais 
segurança no 
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deslocamento dos 
pedestres, viabilizar o 
tráfego na localidade e 
facilitar a chegada dos 
torcedores ao estádio. 
Também serão montados 
pontos de monitoramento 
nas vias do entorno do 
estádio e, em caso de 
necessidade, os agentes 
de trânsito poderão 
ampliar os bloqueios na 
região. A ação deve 
acontecer até às 21h, 
horário previsto para a 
dispersão total do público.
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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) montou 
esquemas especiais de 
trânsito para os eventos 
que acontecerão neste fim 
de semana durante os 
festejos juninos. Ao todo, 
mais de 60 agentes 
acompanharão as 
programações para 
auxiliar os condutores 
quanto à mobilidade nos 
locais de mais 
movimentação de 
veículos. A Central de 
Operações de Trânsito 
(COT) estará de plantão 
24h monitorando os 
principais corredores 
viários da cidade.

Da sexta-feira (21) até a 
segunda (24), equipes 
com agentes de trânsito 
vão monitorar o entorno do 
Sítio Trindade. As 
operações acontecerão 
das 16h às 3h do dia 
seguinte. A princípio, o 
percurso do trânsito não 
será alterado. Agentes de 
trânsito estarão 
posicionados em frente ao 
portão do Sítio Trindade, 
no cruzamento da Estrada 
do Arraial com a Rua 
Ferreira Lopes, no 
cruzamento da Rua 
Ferreira Lopes com a Rua 
Estrela, na Estrada do 
Encanamento (na altura 
dos fundos do Sítio 
Trindade) e no cruzamento 
da Estrada do Arraial com 
a Rua Bela Vista.

Se houver necessidade, 
em virtude da grande 
movimentação de 
pessoas, a Estrada do 
Arraial será bloqueada em 
frente ao Sítio Trindade. 
Nesse caso, os veículos 
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que vêm pela Rua 
Ferreira Lopes deverão 
entrar à direita na Rua 
Estrela até a Rua 
Desembargador Góis 
Cavalcante. Já os 
veículos que vêm da Rua 
Bela Vista deverão entrar 
à direita na Estrada do 
Arraial. Os condutores 
que vêm pela Rua 
Arnoldo Magalhães 
deverão entrar na Estrada 
do Arraial e seguir pela 
Rua Ferreira Lopes.

Durante o sábado (22) 
até a segunda-feira (24), 
acontecerá o São João 
na Zona Norte. Todos os 
dias, das 18h até a 1h do 
dia seguinte, o palco para 
os festejos fará um 
bloqueio na Rua Doutor 
Eurico Chaves, nas 
proximidades da Avenida 
Norte. Os condutores 
poderão usar a Rua 
Mandacaru como rota 
alternativa. Agentes de 
trânsito estarão no local 
para auxiliar na 
mobilidade e segurança 
viária.  

No sábado (22) 
acontecerá a Procissão 
dos Santos Juninos a 
partir das 17h, com 
previsão para o término 
às 20h. Os bloqueios 
serão itinerantes, ou seja, 
serão feitos e desfeitos 
conforme a passagem do 
público. Os fiéis sairão do 
Santuário Nossa Senhora 
da Conceição, no bairro 
de Casa Amarela, farão a 
descida do Morro, 
cruzarão a Avenida Norte 
e seguirão pela Rua da 
Harmonia e Estrada do 
Arraial até o Sítio 
Trindade.
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No sábado (22) e no 
domingo (23) a Avenida 
Tapajós, no bairro de 
Areias, receberá um 
evento junino. A via ficará 
interditada nas imediações 
das ruas Tuperetama e 
Orleães. Os condutores 
que estão na Avenida 
Tapajós em direção à 
Avenida Recife podem 
entrar à direita na Rua 
Orleães e à esquerda na 
Rua João Teixeira para 
dobrar à esquerda na Rua 
Tuparetama e voltar à 
Avenida Tapajós.

Na segunda-feira (24), 
acontecerá a Procissão de 
São João Batista no bairro 
de Tejipió. Das 16h às 18h, 
os fiéis farão o seguinte 
percurso: Avenida Padre 
Ibiapina, Rua Aprígio 
Guimarães, Rua Papa João 
XXII, Rua Sargento Wilson 
Viana, Rua Guanabara, 
Rua Aprígio Guimarães e 
término na Rua da Matriz. 
Para esse evento, os 
bloqueios também serão 
itinerantes e monitorados 
por agentes da CTTU.

ORIENTAÇÕES - A CTTU 
aconselha que o cidadão 
chegue cedo aos eventos 
para evitar retenções e 
corre-corre. Os condutores 
também devem estar 
atentos à sinalização que 
proíbe estacionamento. O 
motorista que cometer a 
infração pode receber 
multas entre leve, média e 
grave, no valor de R$ 
88,38 (três pontos na 
CNH), R$ 130,16 (quatro 
pontos na CNH) ou 195,23 
(cinco pontos na CNH).  Já 
o veículo que estiver 
estacionado irregularmente 
está passível de remoção.
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CTTU divulga esquema de 
trânsito para festejos juninos 
no Recife


