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CTTU requalifica sinalização e ordena circulação 
em vias do bairro do Jordão, na Zona Sul

CTTU implanta sentido único em via no bairro da 
Tamarineira

CTTU monta esquema especial de trânsito para 
41ª Festa da Vitória Régia

Para dar mais segurança 
viária aos cidadãos, a 
Prefeitura do Recife, por 
meio da Secretaria de 
Mobilidade e Controle 
Urbano (Semoc) e da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano 
(CTTU) fará uma 
requalificação na 
sinalização de nove vias 
no bairro do Jordão, na 
Zona Sul do Recife. A 
intervenção teve início 
nesta quinta-feira (24) e 
tem previsão de término 
até o final deste mês. Em 
três vias, o 
estacionamento também 
será disciplinado. Além 
disso, em duas ruas, 
será implantado o 
sentido único de 
circulação.

Ao todo, 27 faixas de 
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pedestres serão 
implantadas e nove vias 
terão a sinalização 
requalificada: as ruas Rio 
Xingu, Emílio Monteiro 
Fonseca, Nova Canaã, 
Álvaro Ferraz, Doutor 
Andrade Lyra, Alberto 
Lundgren e Muniz Ferreira 
e as avenidas Maria Irene 
e Doná Carentina 
receberão as 
intervenções. A Avenida 
Doná Carentina, a Rua 
Nova Canaã e a Rua 
Muniz Ferreira terão 
disciplinamento de 
estacionamento para 
garantir a fluidez do 
trânsito e a mobilidade 
nas vias. Além disso, as 
ruas Muniz Ferreira e 
Nova Canaã terão o 
sentido único implantado 
a partir da Rua José 
Martorano, continuando o 
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binário já existente entre 
as ruas Doutor Álvaro 
Ferraz e Doutor Andrade 
Lyra.

A presidente da CTTU, 
Taciana Ferreira, destaca 
que requalificar a 
sinalização dos bairros é 
uma prioridade da gestão 
para investir na 
segurança viária das 
pessoas que moram 
nessas áreas. "A 
manutenção da 
sinalização nessas vias é 
uma expressão de que o 
órgão de trânsito está 
atingindo as áreas que 
mais precisam da nossa 
atuação e pretendemos, 
com isso, cuidar das 
pessoas que moram nas 
periferias e aumentar sua 
segurança viária", 
destaca.
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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) 
realizou, nesta quarta-feira 
(23) uma mudança de 
circulação na Rua Cabo 
Honório, no bairro da 
Tamarineira, Zona Norte 
da cidade.
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A mudança consiste na 
implantação do sentido 
único na via, em direção à 
Rua Visconde de Abaeté. 
Os condutores que 
estiverem na Rua Visconde 
de Abaeté e desejarem 
acessar a Estrada Velha de 
Água Fria poderão utilizar 
as ruas Canápolis ou José 
de Vasconcelos. Além 
disso, os condutores que 
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estiverem na Rua Cabo 
Honório poderão utilizar as 
ruas Oscár Carneiro e 
Visconde de Abaeté para 
retornar à Estrada Velha 
de Água Fria. Para 
regulamentar a ação, a 
CTTU também vai realizar 
a manutenção de toda a 
sinalização viária vertical e 
horizontal da Rua Cabo 
Honório.
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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) montou um 
esquema especial de 
trânsito para acompanhar 
a programação da 41ª 
Festa da Vitória Régia, no 
bairro de Casa Forte. A 
operação já está em vigor 
desde a quarta-feira (23) 
e seguirá até a 
segunda-feira (28). Ao 
todo, um efetivo com 285 
agentes de trânsito e 
orientadores está 
escalado para 
acompanhar os eventos, 
que envolvem a 
programação na Praça de 
Casa Forte, uma corrida e 
um passeio ciclístico. 
Além do efetivo em 
campo, a Central de 
Operações de Trânsito 
(COT) continuará de 
plantão 24h monitorando 
os principais corredores 
viários da cidade.

Os bloqueios, feitos a 
partir da quarta-feira (23), 
no entorno da Praça de 
Casa Forte, têm a previsão 
de que sejam 
desmontados na 
segunda-feira (28) pela 
manhã, até as 8h. Os 
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condutores oriundos da 
Avenida Dezessete de 
Agosto não podem 
acessar a rua da Praça de 
Casa Forte. Eles devem 
seguir em frente, entrar na 
Estrada das Ubaias, em 
seguida na Estrada do 
Encanamento, e depois na 
Rua Jerônimo de 
Albuquerque para ter 
acesso à Praça de Casa 
Forte. Há desvio, ainda, 
pela Rua Visconde de 
Ouro Preto, que teve 
sentido de circulação 
invertido para garantir a 
mobilidade dos veículos 
que seguem pelo entorno 
da Praça de Casa Forte, no 
sentido da Avenida 
Dezessete de Agosto.

Na programação da festa, 
acontecerá, também, a V 
Corrida da Vitória Régia 
no sábado (26), a partir 
das 16h. Um efetivo de 
agentes e orientadores de 
trânsito estará no local 
para garantir a segurança 
viária do público e dos 
condutores. Os atletas 
sairão da Praça de Casa 
Forte, atravessarão a 
Avenida Dezessete de 
Agosto para acessar a Rua 
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Oliveira Goes, por onde 
seguirão para Rua 
Engenheiro Jair Furtado 
Meireles, Rua Visconde de 
Araguaia, Rua Antônio 
Vitrúvio, Rua Jorge Gomes 
de Sá, Rua Afonso de 
Albuquerque, novamente 
para as ruas Jorge Gomes 
de Sá e Oliveira Goes, 
com chegada na esquina 
da Rua Marquês de 
Paranaguá. Os bloqueios 
serão itinerantes, ou seja, 
serão feitos e desfeitos 
conforme a passagem do 
público. 

Já no domingo (27), a 
partir das 8h, acontecerá o 
V Passeio Ciclístico da 
Vitória Régia. Um efetivo 
com agentes de trânsito 
estará no local a partir das 
7h e a operação seguirá 
até as 13h. Os bloqueios 
também serão itinerantes, 
confira o percurso: os 
ciclistas sairão da Estrada 
das Ubaias para acessar a 
Avenida Dezessete de 
Agosto até a Praça do 
Entroncamento, Avenida 
Rosa e Silva, Avenida 
Dezessete de Agosto para 
o término na Estrada das 
Ubaias.
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Endereço
Av.Cruz Cabugá, 304
Santo Amaro | Recife- PE
CEP: 50040 000

Contato:
Funcionamento das 8h às 
17h
Fone: 3355-5300

Teleatendimento 24h:
0800 081 1078

Site:
cttu.recife.pe.gov.br
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A Zona Sul também receberá um evento neste domingo (27). A caminhada Unidas 
pela Cura terá concentração às 8h30 no Parque Dona Lindu. O público seguirá pela 
Avenida Boa Viagem, até a imediação do Edifício Acaiaca. Os bloqueios serão 
itinerantes e têm previsão de término às 13h.


