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Prefeitura do Recife inicia sinalização da II Etapa 
da rota Jornalista Graça Araújo

CTTU sinaliza novas áreas que serão fiscalizadas 
por câmeras de videomonitoramento

O compromisso com a 
mobilidade sustentável e 
com a segurança viária 
dos ciclistas já é marca da 
atual gestão. Agora, o 
Recife se prepara para 
receber mais uma rota 
ciclável, viabilizada pela 
Prefeitura do Recife, por 
meio da Secretaria de 
Mobilidade e Controle 
Urbano (Semoc) e da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU). Será 
entregue, até o final do 
mês de novembro, a II 
Etapa da rota Jornalista 
Graça Araújo, com 1,4 km 
de extensão e conexão 
com a I Etapa do 
equipamento, localizado 
na altura da Rua dos 
Palmares. Com essa nova 
rota, o Recife chegará a 
101,4 km, o número 
representa uma expansão 
superior a 320% na malha 
cicloviária existente no 
município desde 2013, 
quando havia 24 km. No 
último dia 5, a capital 
pernambucana atingiu a 
marca de 100 km de 
malha cicloviária. 

A nova etapa, que terá 1,4 
km extensão, sairá da Rua 
dos Palmares, após o 
término da Ciclovia 
Jornalista Graça Araújo e 
seguirá à direita na 
mesma via para acessar as 
ruas Álvares de Azevedo e 
Doutor Leopoldo Lins, até 
a altura da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães. O 
equipamento continuará 
na travessia da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães pela Rua 
Buenos Aires até a Rua da 
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Hora. Além disso, a rota 
também voltará da Rua 
Doutor Leopoldo Lins pela 
pista local da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães, através da Rua 
Monte Castelo, para a faixa 
de retorno da Avenida João 
de Barros e Rua Álvares de 
Azevedo. Com essa nova 
etapa, a Rota Jornalista 
Graça Araújo passará a ter 
4,2 km e de extensão e 
contemplará os bairros de 
Santo Amaro e do 
Espinheiro.

Além da ampliação da 
malha cicloviária, a nova 
rota possibilitará diversas 
conexões. A II Etapa da 
Rota Jornalista Graça 
Araújo conecta-se com a 
Ciclovia Jornalista Graça 
Araújo, que se liga à 
Ciclofaixa Santo Amaro 
para se conectar com a 
Ciclovia Avenida Norte e 
com o Eixo Cicloviário 
Camilo Simões. Esta última 
se conecta à Rota Boa Vista, 
na Rua da Aurora e com a 
Zona 30 do Bairro do 
Recife, formando um total 
de mais de 17 km de rotas 
cicláveis interligadas no 
centro do Recife.

A presidente da CTTU, 
Taciana Ferreira, explica 
que a CTTU tem estudado 
locais para implantar novas 
rotas cicláveis para 
aumentar ainda mais a 
extensão da malha 
cicloviária da cidade. 
"Estamos felizes em 
ultrapassar a marca 
histórica dos 100 km, mas, 
por reconhecer que ainda 
temos muito serviço a 
fazer, continuamos 
trabalhando para entregar 
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mais equipamentos que 
garantam a segurança 
viária dos ciclistas e 
incentivem o respeito a 
esse modal", destaca a 
gestora.

Para regulamentar a 
implantação das novas 
rotas, a CTTU vai realizar a 
manutenção de toda 
sinalização vertical e 
horizontal das vias 
correspondentes. Além 
disso, a maior parte dos 
percursos passará a ter 
velocidade regulamentada 
de 40 km/h. É importante 
ressaltar que, com o 
objetivo de dar mais 
segurança viária a todos os 
modais, a CTTU também irá 
realizar o disciplinamento 
dos estacionamentos 
existentes nas vias nas 
quais as novas rotas serão 
implantadas.

Durante as semanas 
seguintes ao início da 
operação de cada novo 
equipamento, que 
acontecerão conforme o 
serviço de sinalização for 
concluído, serão destacadas 
equipes de agentes e 
orientadores de trânsito 
para realizar o trabalho de 
monitoramento e 
orientação nos locais. É 
importante ressaltar que 
aqueles que insistirem no 
descumprimento da 
sinalização podem ser 
notificados. As multas 
podem ser grave, em caso 
de estacionamento 
irregularmente na ciclofaixa 
(R$ 195,23 e 5 pontos na 
CNH); ou gravíssima 
multiplicada por 3x, se 
transitar na ciclofaixa (R$ 
880,41 e 7 pontos na CNH).
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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) montou 
esquemas especiais de 
trânsito para os eventos que 
acontecem a partir desta 
quinta-feira (14) até o 
domingo (17). Ao todo, 
cerca de 50 agentes de 
trânsito acompanharão as 
programações, que 
envolvem atividades 
culturais e esportivas. Além 
dos agentes nos locais, a 
Central de Operações de 
Trânsito (COT) estará de 
plantão 24h monitorando 
os principais corredores 
viários da cidade.

Na quinta-feira (14), a 
partir das 17h30, 
acontecerá a pré-estreia 
do filme Azougue 
Nazaré, no cinema São Luiz. 
Devido ao evento, haverá 
interdição de uma faixa da 
Rua da Aurora e interdição 
total da Rua Doutor 
Sebastião Lins, ao lado do 
cinema. A previsão é de que 
os bloqueios sejam 
desfeitos a partir da 0h. 
Agentes de trânsito estarão 
no local para auxiliar o 
público e garantir a fluidez 
do trânsito.

Do sábado (16) até o 
domingo (17), um efetivo 
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de agentes de trânsito estará 
na Avenida Caxangá das 16h 
às 3h do dia seguinte para 
auxiliar na mobilidade 
devido ao Coquetel 
Molotov 2019, que 
acontecerá no Caxangá Golf 
Club. Não haverá interdições 
de via.

No domingo (17) 
acontecerá a 116ª Romaria 
Vicentina ao Morro da 
Conceição, no bairro de 
Casa Amarela. O percurso, 
que se inicia às 8h, sairá da 
Rua da Harmonia em direção 
à Rua Deputado Mário 
Monteiro, Avenida Norte, 
Largo Dom Diniz, Rua 
Itaugatiara e Praça da 
Conceição. A previsão de 
término é às 12h. Os 
bloqueios serão itinerantes, 
ou seja, feitos e desfeitos de 
acordo com a passagem do 
público.

Também no domingo (17), 
às 16h, acontecerá o jogo 
entre Sport x Vila Nova, na 
Ilha do Retiro. A operação 
terá início às 14h 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 com agentes de 
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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 20h. 
Os agentes da Autarquia vão 
monitorar 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 Paissandu. Inicialmente, 
apenas a Rua Tabaiares, que 
dá acesso ao estádio, será 
bloqueada. No entanto, os 
bloqueios poderão ser 
ampliados a depender da 
necessidade.

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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Para garantir o respeito ao 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) e a segurança viária 
dos cidadãos, a Prefeitura do 
Recife, por meio da 
Secretaria de Mobilidade e 
Controle Urbano e da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU), 
dará início à fiscalização por 
videomonitoramento em 
novos locais da cidade. A 
ação ordenará o 
estacionamento e, além de 
auxiliar na mobilidade dos 
pedestres, vai melhorar, 
também, a passagem dos 
transportes públicos. A 
implantação das placas tem 
o objetivo de alertar os 
condutores sobre a 
modalidade de fiscalização 
na área. Ao todo, 16 novas 
câmeras foram instaladas e 
passarão a operar em caráter 
educativo até o final de 
novembro. Os equipamentos 
passarão a operar em caráter 
definitivo após o término da 
implantação da sinalização, a 
partir da segunda-feira (2). 
Com a medida, Recife passa 
a contar com 28 câmeras de 
videomonitoramento aptas 
a fiscalizar, sempre através 
dos agentes de trânsito 
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lotados na Central de 
Operações de Trânsito 
(COT).

Os locais onde serão 
entregues equipamentos 
para realizar o serviço de 
fiscalização por 
videomonitoramento têm, 
em sua maioria, linhas de 
ônibus que trafegam com 
dificuldade por conta de 
estacionamentos 
irregulares nas vias. Por isso, 
a CTTU intensificará a 
fiscalização por meio das 
câmeras para coibir 
irregularidades como 
estacionamentos sobre 
calçadas ou em locais 
proibidos e garantir a 
segurança viária e a 
mobilidade dos cidadãos.

 As imagens captadas pelas 
câmeras de 
videomonitoramento são 
utilizadas para a fiscalização 
de infrações como o 
estacionamento irregular, 
formação de fila dupla e 
conversão proibida, entre 
outras. A CTTU reitera que 
elas não são utilizadas para 
aplicar infrações que só 
podem ser validadas por 
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equipamentos aferidos pelo 
Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia), como o excesso 
de velocidade; ou, ainda, as 
que precisem da 
abordagem dos agentes de 
trânsito, como conduzir o 
veículo sem os documentos 
obrigatórios ou em mau 
estado de conservação. Por 
isso, as áreas beneficiadas 
ainda continuarão 
recebendo a presença física 
das equipes de agentes de 
trânsito da Autarquia, que 
trabalham não apenas na 
fiscalização, como também 
no monitoramento e na 
operação do tráfego. 

 As câmeras possuem um 
raio avançado de alcance e a 
Central de Operações de 
Trânsito, que funciona 24h 
por dia, nos sete dias da 
semana, é responsável pelo 
monitoramento do tráfego 
de veículos por meio das 
câmeras. As câmeras são 
operadas por um efetivo de 
12 profissionais, entre 
agentes de trânsito e 
técnicos, mas apenas os 
agentes são responsáveis 
pelas autuações de trânsito.
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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

Geraldo Julio
Prefeito do Recife

Luciano Siqueira
Vice-Prefeito do Recife

João Braga
Secretário de Mobilidade
e Controle Urbano

Taciana Ferreira
Presidente da CTTU

Carlos Eduardo Santos
Chefe do Gabinete de Imprensa

Iara Lima
Diretora executiva do Gabinete 
de Imprensa

Nahyara Batista
Neide Andrade
Redação

Heitor Pontes
Projeto gráfico 

Caio França
Diagramação
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Confira os novos locais que serão fiscalizados por videomonitoramento e 
receberão sinalização indicativas até o fim do mês de novembro: 

 Rua Córrego Euclides, próximo ao miniterminal de ônibus;
 Entrocamento entre as ruas Córrego do Bartolomeu, Padre Oliveira e Córrego do   
 Euclides, na Praça da Rodinha;
 Avenida Beberibe, no Largo Comercial de Água Fria;
 Entrada do Córrego da Areia, nas proximidades da Escola Municipal Professor Moacyr de  
 Albuquerque;
 Avenida Hildebrando de Vasconcelos, na altura do miniterminal de ônibus;
 Praça da Convenção, nas proximidades do cruzamento com a Rua Uriel de Holanda;
 Cruzamento da Avenida Caxangá com a Rua São Mateus, na Iputinga;
 Avenida General San Martin, na altura da rotatória, próximo à Rua Doutor Gomes Pôrto;
 Rua Jenner de Souza, próximo à Praça do Derby;
 Praça Carlos Pinto, em Santo Amaro, próxima ao Shopping Tacaruna;
 Cruzamento da Avenida Governador Agamenon Magalhães com a Rua Odorico Mendes
 Cruzamento das avenidas Dantas Barreto e Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo  
 Antônio; 
 Rua Maria Irene, próximo à Praça do Jordão;
 Avenida Dois Rios, próximo ao semáforo 475;
 Avenida Jean Emile Favre, em frente à Faculdade Boa Viagem;
 Cruzamento das ruas Vasco da Gama e Frederico Ozanan, na entrada do Córrego do  
 Botijão;

Confira os novos locais que serão fiscalizados por videomonitoramento e 
receberão sinalização indicativas até o fim do mês de novembro: 

 Rua Córrego Euclides, próximo ao miniterminal de ônibus;
 Entrocamento entre as ruas Córrego do Bartolomeu, Padre Oliveira e Córrego do   
 Euclides, na Praça da Rodinha;
 Avenida Beberibe, no Largo Comercial de Água Fria;
 Entrada do Córrego da Areia, nas proximidades da Escola Municipal Professor Moacyr de  
 Albuquerque;
 Avenida Hildebrando de Vasconcelos, na altura do miniterminal de ônibus;
 Praça da Convenção, nas proximidades do cruzamento com a Rua Uriel de Holanda;
 Cruzamento da Avenida Caxangá com a Rua São Mateus, na Iputinga;
 Avenida General San Martin, na altura da rotatória, próximo à Rua Doutor Gomes Pôrto;
 Rua Jenner de Souza, próximo à Praça do Derby;
 Praça Carlos Pinto, em Santo Amaro, próxima ao Shopping Tacaruna;
 Cruzamento da Avenida Governador Agamenon Magalhães com a Rua Odorico Mendes
 Cruzamento das avenidas Dantas Barreto e Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo  
 Antônio; 
 Rua Maria Irene, próximo à Praça do Jordão;
 Avenida Dois Rios, próximo ao semáforo 475;
 Avenida Jean Emile Favre, em frente à Faculdade Boa Viagem;
 Cruzamento das ruas Vasco da Gama e Frederico Ozanan, na entrada do Córrego do  
 Botijão;

Confira os esquemas 
especiais de trânsito para os 
eventos do fim de semana.


