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CTTU implanta projeto para melhoria da circulação
no bairro do Caçote
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A Prefeitura do Recife, por
meio da Autarquia de Trânsito
e Transporte Urbano (CTTU),
vai realizar nova intervenção
viária na Zona Oeste da
cidade a partir deste sábado
(16).

Caldas e Rua Guaraci. Agora,
o local passa a ser mão única
em direção à Rua Cambucá.
Não será mais permitido aos
condutores oriundos da
Gregório de Caldas girar à
esquerda na Aurora Caçote.

Dessa vez, a ação consiste
no ordenamento de
estacionamento e na
manutenção da sinalização
em diversas vias localizadas
nos bairros de Areias e
Caçote, como Avenida
Tapajós, Avenida Capitão
Gregório de Caldas e Rua
Aurora Caçote, onde também
haverá em mudança de
circulação. Além de garantir
a segurança viária dos
pedestres, a ação vai
beneficiar as três linhas de
ônibus que circulam pelas
áreas.

A medida elimina um conflito
na intercessão entre a Rua
Aurora Caçote e a Avenida
Capitão Gregório de Caldas.
Além disso, para reforçar o
objetivo da ação, um semáforo
ocasional de pedestre foi
instalado na área no início do
mês de maio, garantindo uma
travessia ainda mais segura.
A intervenção também consiste
no ordenamento do
estacionamento de dois
trechos da Rua Aurora Caçote.
Entre a Avenida Recife e a Rua
Guaraci, onde a circulação
permanece mão dupla, o
estacionamento passa a ser
proibido dos dois lados. Já
entre a Rua Guaraci e a
Avenida Capitão Gregório de
Caldas, o estacionamento
passa a ser proibido apenas

A principal mudança será a
eliminação do sentido duplo
de circulação no trecho da
Rua Aurora Caçote
compreendido entre a
Avenida Capitão Gregório de

do lado direito.
O disciplinamento de
estacionamento ainda
contempla a Avenida
Tapajós, que passa a ser
proibido em todo o lado
direito da via, sentido Rua
Parente Viana. A ação inclui
também a manutenção da
sinalização nessa via e na
Rua Doutor Gil Rodrigues
dos Santos, que vão receber
sinalização horizontal e
vertical.
Para regulamentar a ação, a
CTTU vai realizar a
manutenção de toda
sinalização vertical e
horizontal das vias, incluindo
140 placas de sinalização e
faixas de pedestres. Além
disso, equipes de
orientadores e agentes de
trânsito serão destacadas
para os locais durante os
primeiros dias de
implantação para auxiliar os
condutores e pedestres
sobre a nova circulação na
Rua Aurora Caçote.

Estrada do Arraial recebe esquema especial de
trânsito durante as festividades juninas
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do Recife
(CTTU) elaborou um
esquema especial de
monitoramento para as
comemorações do São João
do Recife que iniciaram nesta
quinta-feira (14) e seguirão
até o dia 1º de julho, no Sítio
Trindade, localizado na
Estrada do Arraial, em Casa
Amarela.

Um efetivo de cerca de 90
agentes de trânsito estará
disposto em pontos fixos nas
vias durante a ação.
A equipe vai monitorar e,
conforme a necessidade,
interditar a Estrada do Arraial,
entre as Ruas Ferreira Lopes
e Bela Vista. A interdição será
sempre das 18h às 2h do dia
seguinte, iniciando nesta

quinta-feira (14) e
terminando no domingo (1º).
O desvio será realizado pela
própria Rua Ferreira Lopes
ou ainda pela Rua Arnoldo
Magalhães.
A Estrada do Encanamento,
paralela à Estrada do
Arraial, também será
monitorada para garantir a
mobilidade na área.

Esquema especial para eventos
do fim de semana
Procissão dos Santos Juninos | Sábado (16)
Local: Morro da Conceição
Horário: 17h
Percurso: Morro da Conceição - Rua Bela Vista - Estrada do Arraial - Sítio Trindade.
Bloqueios: Itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem dos fiéis.
Efetivo: 10 agentes de trânsito dispostos em motos e viaturas.

Circuito Banco do Brasil | Domingo (17)
Local: Bairro do Recife
Horário: das 6h30 às 9h
Percurso: Largada no Forte do Brum, Av. Militar - Ponte do Limoeiro - Rua da Aurora - Ponte do
Limoeiro - Cais do Apolo - Rua Madre de Deus - Ponte Giratória - Cais Santa Rita - Av. Eng. José
Estelita - Av. Saturnino de Brito - Av. Eng. José Estelita - Cais Santa Rita - Ponte Giratória - Av.
Alfredo Lisboa - Av. Militar - Forte do Brum.
Bloqueios: Os principais bloqueios serão montados no acesso à Av. Engenheiro José Estelita
pelo Largo do Cabanga, sentido Centro; no Viaduto das Cincos Pontas; na Av. Sul, a partir da
Praça Sérgio Loreto; na Rua do Peixoto, próximo ao TRE; na Ponte Giratória; na Praça da
República, a partir da Rua do Imperador; no cruzamento da Rua Siqueira Campos com a Av.
Martins de Barros. Para quem estiver no Centro e desejar seguir no sentido Zona Sul, a Av.
Dantas Barreto e as ruas Floriano Peixoto, Siqueira Campos e Imperador Pedro II poderão ser
usadas como rotas alternativas para a Rua Imperial, uma vez que o acesso à Av. Eng. José
Estelita pelo Largo do Cabanga estará interditado, a opção para quem segue da Zona Sul em
direção ao Centro é utilizar a Av. Gov. Agamenon Magalhães.
Efetivo: 57 agentes de trânsito dispostos em motos, viaturas e pontos fixos.

Arena Nº 1 | Domingo (17)
Local: Cais da Alfândega
Horário: das 11h às 22h
Bloqueio: O principal bloqueio está na Cais do Apolo, logo após a Ponte Buarque de Macedo,
pois o palco do evento está montado no Cais da Alfandega. Haverá também bloqueio na Av.
Marques de Olinda e Rua Alvares Cabral, que vai impedir o fluxo de veículos na Ponte Maurício
de Nassau, porém o condutor que segue pelo Cais do Apolo poderá seguir pela Rua Madre de
Deus para chegar à Ponte Giratória ou à Av. Alfredo Lisboa.
Efetivo: 26 agentes de trânsito, dispostos em motos, viaturas e pontos fixos.

CDU Forró Fest | Domingo (17)
Local: Rua General Polidoro, Várzea
Horário: das 18h a 0h
Bloqueios: os principais bloqueios serão montados na Rua General Polidoro, no trecho
compreendido entre a Rua Agricolândia e a Rua Marechal Manoel Luís Osório. Os condutores
que seguem em direção à Av. Caxangá deverão fazer o desvio, girando à direita na Rua
Agricolândia, à esquerda na Rua Professor Antônio Coelho e à esquerda novamente para
acessar a Rua Mal. Manoel Luís Osório. Já os condutores que seguem em direção à Av.
Professor Arthur de Sá, deverão desviar pelo mesmo percurso, utilizando a Rua. Mal. Manoel
Luís Osório, Rua Prof. Antônio Coelho e Rua Agricolândia, para chegar à Rua General Polidoro.
Efetivo: seis agentes de trânsito, dispostos em pontos fixos e viaturas

Endereço
Rua Frei Cassimiro, 91
Santo Amaro | Recife- PE
CEP:50 100 260
Contato:
Funcionamento das 8h ás 17h
Fone: 3355-5317
E-mail:
cttu.imprensa@recife.pe.gov.br
Teleatendimento 24h:
0800 081 1078

Geraldo Júlio
Prefeito do Recife

Marcella Sampaio
Revisão

Luciano Siqueira
Vice-Prefeito do Recife

Camila Wanderley
Nahyara Batista
Daniele Monteiro
Redação

João Braga
Secretário de Mobilidade
e Controle Urbano
Taciana Ferreira
Presidente da CTTU
Carlos Eduardo Santos
Chefe do Gabinete de Imprensa

Heitor Pontes
Projeto gráfico
Caio França
Diagramação

