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NOVAS ROTAS OBRIGATÓRIAS A PARTIR DE 03/03/2018
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Esquema especial de
trânsito para eventos neste
domingo (4)
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquema especial de trânsito
para acompanhar os eventos que acontecem, neste domingo (4), no Centro e na Zona Norte da
cidade. A programação do dia terá início às 5h, no Centro, quando a CTTU irá iniciar os bloqueios
para viabilizar a corrida Go Running, com saída no Cais da Alfândega em direção à Ponte do Limoeiro.
Já na Zona Norte, as operações iniciam às 13h para a partida entre Santa Cruz x Belo Jardim, no
Estádio José do Rêgo Maciel, no bairro do Arruda. No total, um efetivo de 70 agentes de trânsito fará
o monitoramento das áreas dos eventos com objetivo de garantir mais segurança no deslocamento
dos pedestres e viabilizar o tráfego nas localidades.

Jogo Santa Cruz x Belo Jardim
Horário: das 13h às 19h
Bloqueios: A Autarquia 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. 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.
As interdições ficarão ativas até às 19h, horário previsto para dispersão total do público.
Efetivo: 15 agentes de trânsito

Go Running
Horário: 5h às 11h
Percurso 5km: Cais da Alfândega - Av. Alfredo Lisboa - Av. Militar - Pte. do Limoeiro - Rua da Aurora
- Pte. Princesa Isabel - Praça da República - Avenida Martins de Barros - Ponte Giratória - Finaliza no
Cais da Alfândega.
Percurso 10 km: Cais da Alfândega - Av. Alfredo Lisboa - Av. Militar - Pte. do Limoeiro - Rua da
Aurora - Pte. Princesa Isabel - Praça da República - Avenida Martins de Barros - Cais Santa Rita Cais José Estelita - Retorna pelo mesmo percurso - Finaliza no Cais da Alfândega.
Bloqueios: Os principais bloqueios serão montados no acesso à Avenida Engenheiro José Estelita
pelo Largo do Cabanga, sentido Centro; no Viaduto das Cincos Pontas; na Avenida Sul, a partir da
Praça Sérgio Loreto; na Rua do Peixoto e na Ponte Giratória. Para quem estiver no Centro e desejar
seguir no sentido Zona Sul, a Avenida Dantas Barreto e as ruas Floriano Peixoto, Siqueira Campos e
Imperador Pedro II poderão ser usadas como rotas alternativas. Uma vez que o acesso à Avenida
Engenheiro José Estelita pelo Largo do Cabanga estará interditado, a opção para quem segue da
Zona Sul em direção ao Centro é utilizar a Avenida Agamenon Magalhães.
Efetivo: 55 agentes de trânsito, dispostos motos e viaturas
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