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CTTU monta esquema de trânsito para obra da 
Emlurb na Avenida Rui Barbosa

A Prefeitura do Recife, por 
meio da Autarquia de 
Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU) montou um 
esquema especial de 
trânsito para a obra da 
Emlurb, que inicia nesta 
sexta-feira (13), na 
Avenida Rui Barbosa, 
próximo ao Museu do 
Estado de Pernambuco. 
Diariamente, um efetivo da 
CTTU, composto por 
agentes e orientadores de 
trânsito, permanecerá no 
local para orientar os 
condutores. Além disso, a 
Central de Operações de 
Trânsito (COT) estará de 
plantão por 24h 
monitorando trânsito nessa 
avenida.

O início da obra foi 
programado com o objetivo 
de que a fase inicial da 
intervenção, quando será 
necessária a interdição total 
da via, aconteça durante o 
final de semana. A via será 
bloqueada às 20h da 
sexta-feira (13) até as 6h 
da segunda-feira (16). A 
partir deste horário, a 
avenida será liberada 
parcialmente para 
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circulação de veículos, com 
monitoramento das 
equipes da CTTU, fazendo 
as intervenções necessárias 
ao andamento da obra.

Durante a interdição do 
trecho, quem vem da Rua 
Senador Alberto Paiva ou 
da Avenida Rui Barbosa e 
deseja acessar a Rua Amélia 
ou a Avenida Governador 
Agamenon Magalhães 
deverá seguir pela Rua 
Senador Alberto Paiva e 
girar à esquerda para Rua 
Amélia ou continuar e girar 
à direita para Avenida Rui 
Barbosa.

A intervenção da Autarquia 
de Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife (Emlurb) é 
necessária por conta de um 
abatimento na tubulação, 
causado durante obra da 
Compesa, na rede de 
esgoto da via. A obra prevê 
uma escavação de mais de 
três metros de 
profundidade para 
substituir 18 metros de 
comprimento de tubulação 
da rede, que está localizada 
em uma das faixas de 
rolamento. Para a execução 
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dos serviços será preciso 
utilizar equipamentos 
diversos, incluindo 
maquinário pesado, por isso a 
necessidade da interdição 
total.

A partir da segunda-feira 
(16), a Emlurb trabalhará com 
a interdição parcial do 
corredor viário, com prazo de 
conclusão previsto em 10 
dias. Por se tratar de um 
serviço com escavação 
subterrânea, outras redes 
concessionárias podem 
interferir no andamento do 
serviço.

CICLOFAIXA DE TURISMO 
E LAZER - Devido à obra 
realizada pela Emlurb, a 
Ciclofaixa de Turismo e Lazer, 
promovida pela Secretaria de 
Turismo, Esportes e Lazer 
neste domingo (15) terá 
alteração no trecho em que a 
rota passa pela Avenida Rui 
Barbosa e Rua Amélia. O 
percurso, sinalizado por 
cones e orientadores, será 
feito pela Rua Senador 
Alberto Paiva, entrando na 
Rua João Ramos, voltando 
para o trecho livre da Rua 
Amélia.
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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 sábado 
(14) e domingo (15). Além 
da 18ª Parada da 
Diversidade de 
Pernambuco, no bairro de 
Boa Viagem, a programação 
inclui eventos religiosos e 
esportivos. Ao todo, cerca 
de 200 agentes de trânsito 
acompanharão os eventos 
para garantir a segurança 
viária dos pedestres e 
condutores. Além disso, a 
Central de Operação de 
Trânsito (COT) estará de 
plantão 24h monitorando o 
trânsito nos principais 
corredores viários da 
cidade.

No sábado (14), 
acontecerá o Festejo 
Religioso da Mãe do 
Perpétuo Socorro, no 
bairro da Madalena. A partir 
das 19h, a Rua Pessoa de 
Melo será bloqueada entre 
as ruas Dom João de Souza 
e Doutor Arthur Gonçalves. 
Os condutores poderão usar 
a Rua Real da Torre ou a 
Avenida Visconde de 
Albuquerque como rotas 
alternativas. Na 
programação do evento, 
acontecerá, no domingo 
(15), uma procissão das 15h 
às 16h com o seguinte 
percurso: Rua Pessoa de 
Melo, Rua José Osório, Rua 
Real da Torre, Rua Lopes de 
Carvalho, Rua Demócrito de 
Souza Filho, Rua Altinho, 
Avenida Beira Rio, Rua Dom 
João de Souza e, 
novamente, Rua Pessoa de 
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Melo. Os bloqueios para a 
procissão serão itinerantes, 
ou seja, feitos e desfeitos de 
acordo com a passagem do 
público. O bloqueio será até 
às 23h do domingo (15).

Também no domingo (15), 
acontecerá o Desfile 
Estudantil em Jardim São 
Paulo, das 14h às 21h. Os 
bloqueios também serão 
itinerantes, conforme o 
percurso que segue pela Rua 
Senador Alberto Pasqualini, 
Praça de Jardim São Paulo, 
Avenida São Paulo e Praça El 
Salvador.

A CTTU também irá para 
acompanhar a corrida 
Circuito das Estações 
Etapa Inverno, que 
acontece no domingo (15), 
a partir das 7h, com saída do 
Shopping Riomar, no bairro 
do Pina. A expectativa é de 
que as operações sejam 
encerradas às 12h, horário 
previsto para a dispersão 
total do público. A corrida 
terá dois percursos, de 10km 
e 5km, ambos com saída do 
Shopping RioMar.

O trajeto mais longo segue 
do Shopping RioMar, pela 
Avenida República Árabe 
Unida, Ponte Governador 
Paulo Guerra, Avenida 
Saturnino de Brito, Avenida 
Engenheiro José Estelita, 
onde acontece o retorno, e 
volta pela Ponte Paulo 
Guerra, Via Mangue, 
retornando para o local da 
largada. Já para os 
participantes da corrida de 
5km, o percurso segue o 
mesmo trajeto, no entanto, 
os corredores voltam para o 
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local da partida da Ponte 
Paulo Guerra.

Os principais bloqueios 
serão montados no Cais 
José Estelita, a partir das 6h. 
As interdições acontecerão 
nos sentidos do Largo do 
Cabanga até o Forte das 
Cinco Pontas e na pista 
Oeste da Via Mangue, a 
partir da Ponte Paulo Guerra 
até a altura do 
Supermercado Extra. 
Também haverá bloqueio 
nos cruzamentos da Rua 
Comandante Antônio 
Manhães de Matos com a 
Rua Dilermano Reis e Rua 
Bituri.

Uma vez que o acesso à 
Avenida Engenheiro José 
Estelita pelo Largo do 
Cabanga estará bloqueado, 
os condutores oriundos da 
Zona Sul devem seguir pela 
Avenida Governador 
Agamenon Magalhães para 
acessar o Centro. Quem 
desejar acessar as vias do 
entorno da comunidade 
Jardim Beira Rio deverá 
seguir pela Avenida 
Herculano Bandeira e girar à 
direita na Rua Arquiteto 
Augusto Reinaldo. Já quem 
estiver na área Central e 
desejar seguir para a Zona 
Sul poderá utilizar a Rua 
Imperial como rota 
alternativa. Por último, 
também há opções de 
desvios para aqueles que 
desejam trafegar pelo 
Centro. As ruas da Aurora, 
Imperador e Siqueira 
Campos estarão abertas 
para a circulação e poderão 
ser utilizadas como rotas 
alternativas.
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CTTU prepara esquema especial de trânsito 
para a 18ª Parada da Diversidade de 
Pernambuco 

A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) montou um 
esquema especial de 
trânsito para monitorar a 
Avenida Boa Viagem neste 
domingo (15), onde 
acontecerá a 18ª Parada 
da Diversidade de 
Pernambuco. Ao todo, um 
efetivo com 120 agentes de 
trânsito participará da 
operação com o intuito de 
garantir a segurança viária 
do público e orientar 
pedestres e condutores no 
local. Além disso, a Central 
de Operações de Trânsito 
(COT) irá monitorar o fluxo 
de veículos neste e nos 
principais corredores viários 
da cidade.
 
O trecho da Avenida Boa 
Viagem, compreendido 
entre a Avenida Armindo 
Moura e a Rua Padre 
Bernardino Pessoa, será 
interditado das 9h às 20h. 
Se houver necessidade, em 
detrimento do fluxo de 
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pessoas, o horário da 
interdição poderá ser 
antecipado. Além disso, 
outras 20 ruas que 
interligam a Rua dos 
Navegantes à Avenida Boa 
Viagem também terão 
interdições durante o 
período. Os bloqueios serão 
desfeitos conforme a 
passagem do desfile e, no 
final, ficarão restritos apenas 
no trecho entre as ruas 
Barão de Souza Leão 
(Pracinha de Boa Viagem) e 
Padre Bernardino Pessoa.

Os condutores que saem 
dos bairros de Piedade, 
Candeias ou de praias do 
Litoral Sul podem seguir 
pela Avenida Boa Viagem, 
entrar à esquerda na 
Avenida Armindo Moura e 
depois à direita na Rua 
Cosmorama. Depois, a 
opção é seguir pela Avenida 
Marechal Juarez Távora, Rua 
Rio Azul, Avenida 
Desembargador José Neves 
e Avenida Dom João VI, no 
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acesso à via Mangue, ou, à 
direita, seguindo pela Rua 
Félix de Brito e Melo até a 
Avenida Conselheiro Aguiar. 
Outra alternativa é desviar 
pela Avenida Armindo 
Moura em direção à Estrada 
da Batalha e seguir no 
sentido Afogados.

A CTTU informa aos 
moradores do bairro de Boa 
Viagem e aos 
frequentadores da orla que, 
devido à passagem dos 
trios-elétricos e ao grande 
movimento de pessoas 
esperado, não será 
permitido o estacionamento 
ao longo do trecho 
interditado da Avenida Boa 
Viagem, entre a Avenida 
Armindo Moura e a Rua 
Dona Benvinda de Farias. A 
medida preventiva visa dar 
livre circulação ao público 
que vai comparecer à 
parada, garantindo a 
segurança dos pedestres, e 
evitando possíveis danos 
materiais aos veículos.
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CTTU monta esquemas 
especiais de trânsito para os 
eventos deste fim de semana


