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CTTU implanta implanta novo sentido de circulação
na Avenida Afonso Olindense

"Com o auxílio de orientadores
de trânsito, pudemos
experimentar a intervenção
durante cerca de seis meses.
Nesse período, foi possível
observar a diminuição na
retenção da via para os
condutores que seguiam em
direção à Av. Caxangá. Por
isso, decidimos efetivar a ação
e implantar o novo acesso,
beneficiando principalmente a
maioria dos condutores que
utilizavam a Rua Rodrigues
Ferreira para seguir para o
município de Camaragibe, ou
para os bairros da Várzea ou
Dois Irmãos" Taciana Ferreira,
Presidente da CTTU

A Prefeitura do Recife, por
meio da Autarquia de Trânsito
e Transporte Urbano do Recife
(CTTU), vai implantar uma
nova circulação na Zona
Oeste da cidade a partir deste
sábado (5). O projeto consiste
na implantação de mão dupla
na Avenida Afonso Olindense,
no trecho entre a Rua
Rodrigues Ferreira até a
Avenida Caxangá. Com a
medida, os condutores
oriundos dos bairros da
Várzea e Cidade Universitária
terão mais um acesso para
seguir pela Avenida Caxangá
nos dois sentidos. A
implantação acontece após
um período de testes
realizados desde novembro
de 2017, sempre das 15h30
às 18h30, com apoio dos
orientadores de trânsito.
Antes, os condutores que
seguiam na Avenida Afonso
Olindense, em direção à

Avenida Caxangá, apenas
conseguiam acessá-la através
da Rua Rodrigues Ferreira.
Agora, a Afonso Olindense
passa a ser mão dupla também
no trecho entre a Rua Rodrigues
Ferreira e Avenida Caxangá,
dando aos condutores uma
nova alternativa para acessar a
Avenida Caxangá em direção
aos bairros da Várzea e Dois
Irmãos e ao município de
Camaragibe.
Para que o movimento seja
possível, haverá a remoção dos
gelos baianos do canteiro
central da Caxangá e a
implantação de conjunto
semafórico no local. Outro
semáforo será instalado na
intercessão da Afonso
Olindense com a Rodrigues
Ferreira. Os novos
equipamentos vão permitir aos
condutores realizar os
movimentos com segurança,
além de garantir tempo para a
travessia dos pedestres.

CTTU monta esquemas de trânsito para
acompanhar eventos neste fim de semana
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do Recife
(CTTU) elaborou um esquema
especial de monitoramento
para o jogo entre Sport x
Bahia, que acontece neste
domingo (6), às 19h, na Ilha
do Retiro. A operação terá
início às 16h 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 de 16 agentes de
trânsito, dispostos em pontos
fixos ou em motos e viaturas,
vai atuar no local até a
dispersão total do público,
prevista para acontecer por
volta das 22h.
Os agentes da autarquia vão
monitorar pontos como a
Avenida Engenheiro Abdias
de Carvalho, Estrada dos
Remédios, Túnel Chico
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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.
A CTTU também irá monitorar
um serviço emergencial da
Emlurb na Rua Benedito
Monteiro, no bairro da
Madalena. Por causa da obra, a
via, que fica ao lado do Clube
Internacional e dá acesso à
Avenida Abdias de Carvalho
será interditada neste sábado
(5), a partir das 7h, na altura da
Escola Politécnica da
Universidade de Pernambuco
(UPE). Os condutores oriundos
da Rua Benfica deverão seguir
para Avenida Agamenon
Magalhães e, em seguida, pela
Rua do Paissandu para acessar
a Avenida Abdias de Carvalho.

OUTRAS AÇÕES - Com intuito
de garantir a fluidez do trânsito
e viabilizar um serviço de
drenagem da Emlurb, a
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do Recife
(CTTU) realiza, a partir deste
sábado (5), às 7h, a interdição
de parte da Av. Caxangá, no
bairro da Iputinga. O trecho
interditado fica próximo ao
viaduto da Caxangá e ao
cruzamento com a Rua Capitão
Aurélio de Araújo, e ocupará
duas faixas da via, no sentido
Camaragibe. A operação da
CTTU, que segue até a
conclusão da obra, vai contar
com o apoio de agentes para
orientar os condutores e
monitorar o tráfego no local.
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