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CTTU implanta nova circulação na Encruzilhada a
partir deste sábado (14)

Encruzilhada, a Avenida
Beberibe ou a Estrada de
Belém, deverão girar à
direita na Rua Alfredo de
Castro e cruzar a nova
interseção implantada na
Avenida Norte. Depois, será
preciso seguir em frente até
a Rua José de Sá Carneiro e
girar à esquerda na Rua
Castro Alves até o Largo da
Encruzilhada e demais
destinos. Um semáforo
entrará em operação nessa
nova interseção com o
objetivo de ordenar os
veículos e garantir mais
segurança dos condutores
e pedestres.

Neste sábado (14), a
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) vai implantar
mudanças de circulação no
Largo Comercial da
Encruzilhada, que
consistem na implantação
de sentido único de
circulação em trecho da
Avenida João de Barros e
nas ruas Alfredo de Castro
e José de Sá Carneiro.
A Avenida João de Barros,
no trecho entre a rua Castro
Alves e a Rua Conselheiro
Portela, passa a ser mão
única em direção ao bairro
do Espinheiro. Dessa forma,
os condutores oriundos da
Estrada de Belém e da
Avenida Beberibe poderão
acessar a Avenida Norte
também no sentido Centro.

Para regulamentar a
intervenção, a CTTU vai
realizar a manutenção de
toda a sinalização
horizontal, incluindo 26
faixas de pedestres e 73
placas de sinalização
vertical. Equipes de agentes
e orientadores de trânsito

Os condutores que utilizam
a Avenida João de Barros
para acessar o Largo da

serão destacados para os
principais pontos de
mudanças com o intuito
de orientar condutores e
pedestres que circulam na
área. Além disso, materiais
informativos também serão
distribuídos para
pedestres e condutores a
partir da quinta-feira (12).

"Essa é a quinta intervenção a
ser implantada com o intuito de
melhorar o tráfego nos
cruzamentos da Avenida Norte
e em vias adjacentes. A via
vem sendo beneficiada com
novos planos de circulação
desde fevereiro de 2017, como
a eliminação dos giros à
esquerda nos cruzamentos
com a avenida Professor José
dos Anjos, e as mudanças de
circulação nos cruzamento
com a Avenida Cruz Cabugá e
em vias próximas à Praça
Castro Alves", Taciana
Ferreira, presidente da CTTU.

Equipamentos de fiscalização eletrônica
começam a operar na próxima quarta (18)
A Faixa Azul da Estrada dos
Remédios e o corredor do
BRT na Caxangá começarão,
na próxima quarta-feira (18),
a ser fiscalizados por
equipamentos de
fiscalização eletrônica
implantados pela Autarquia
de Trânsito e Transporte
Urbano do Recife (CTTU). A
ação tem o objetivo de
assegurar o respeito à
prioridade de circulação do
transporte público e a
redução do tempo de
viagem dos passageiros de
ônibus.

desde a sua implantação em
2017, facilitou o
deslocamento de 16 linhas de
ônibus, que transportam
cerca de 62 mil pessoas por
dia. A fiscalização vai
acontecer de acordo com o
funcionamento da Faixa Azul,
de segunda à sexta-feira, das
6h às 22h. Os equipamentos
funcionarão conectados entre
si e apenas os condutores
que forem flagrados por duas
ou mais câmeras serão
notificados. Essa medida visa
garantir que os veículos que
circularem na Faixa Azul para
acessar lotes ou convergir à
direita não sejam autuados. A
sinalização horizontal vai
mostrar aos condutores,
quando a linha for pontilhada,
que é possível acessar a
faixa.

Na Estrada dos Remédios,
foram implantados 12
equipamentos de
fiscalização eletrônica ao
longo dos 3,6 km de
extensão da Faixa Azul, que

Por sua vez, a Avenida
Caxangá receberá quatro
equipamentos eletrônicos de
fiscalização, localizados ao
longo do Corredor
Leste-Oeste, que irão
reforçar a coibição do
cometimento de infrações.
Além dos agentes de
trânsito, a fiscalização ao
desrespeito do condutor ao
corredor exclusivo para o
BRT acontece através de
câmeras de
videomonitoramento
instaladas desde março, nas
estações Capibaribe e
Engenho Poeta, através de
uma parceria com o Grande
Recife Consórcio de
Transportes. Juntas, as
medidas beneficiam 84 mil
passageiros que utilizam o
corredor diariamente.

Esquemas especiais para eventos
no fim de semana e feriado
Dia do Rock na Downtown - Sábado (14)
Horário: das 6h do sábado às 5h do domingo
Bloqueios: Haverá interdição para o tráfego de veículo nas ruas Vigário Tenório e da Assembleia
e nos cruzamentos: Rua Dona Maria César x Rua da Assembléia; Rua da Assembléia x Rua
Tomazina; Rua da Assembléia x Rua da Moeda e Rua Tomazina x Rua da Assembléia.
Efetivo: 3 orientadores de trânsito

Circuito das Estações – Etapa Inverno – Domingo (15)
Horário: Os bloqueios serão montados a partir de 6h e seguem até 12h
Percurso 10km: Shopping Rio Mar - Avenida República Árabe Unida - Ponte Governador Paulo
Guerra - Avenida Saturnino de Brito - Avenida Engenheiro José Estelita - Retorna na própria
Avenida Engenheiro José Estelita na altura do Forte das Cinco Pontas - Rua Capitão Temudo Ponte Paulo Guerra - Pista Oeste da Via Mangue - Retorna pela pista Leste da Via Mangue, na
altura do Supermercado Extra - Av. República Árabe Unida
Percurso 5km: Shopping Rio Mar - Avenida República Árabe Unida - Ponte Governador Paulo
Guerra - Avenida Saturnino de Brito - Avenida Engenheiro José Estelita - Retorna na própria
Avenida Engenheiro José Estelita na altura do Forte das Cinco Pontas - Rua Capitão Temudo Ponte Paulo Guerra - Avenida República Árabe Unida - Shopping Rio Mar
Bloqueios: Os principais bloqueios serão montados nos dois sentidos do Cais José Estelita
sentidos a partir do Largo do Cabanga até o Forte das Cinco Pontas e na pista Oeste da Via
Mague, a partir da Ponte Paulo Guerra até a altura do Supermercado Extra. Também haverá
interdição nos cruzamentos da Rua Comandante Antônio Manhães de Matos com a Rua
Dilermano Reis e Rua Bituri. Uma vez que o acesso à Avenida Engenheiro José Estelita pelo
Largo do Cabanga estará bloqueado, os condutores oriundos da Zona Sul devem seguir pela
Avenida Governador Agamenon Magalhães para acessar o Centro. Quem desejar acessar as vias
do entorno da comunidade Jardim Beira Rio deverá seguir pela Avenida Herculano Bandeira e
girar à direita na Rua Arquiteto Augusto Reinado. Já quem estiver na área Central e desejar
seguir para a Zona Sul poderá utilizar a Rua Imperial como rota alternativa. Por último, também
há opções de desvios para aqueles que desejam trafegar pelo Centro. As ruas da Aurora (faixa
da esquerda), Imperador e Siqueira Campos estarão abertas para a circulação e poderão ser
utilizadas como rotas alternativas.
Efetivo: 45 agentes de trânsito

Esquadrilha da Fumaça no Marco Zero – Segunda-feira (16)
Horário: 13h às 17h
Bloqueios: Haverá interdição na Avenida Alfredo Lisboa, na altura do Posto BR, e nos
cruzamentos da via com as ruas da Moeda, dos Arrecifes e Vigário Tenório. Serão bloqueadas
ainda o cruzamento da Avenida Barbosa Lima com a Rua da Guia e a Rua do Bom Jesus, na
altura da Praça do Arsenal. Os condutores poderão acessar o Bairro do Recife pela Ponte do
Limoeiro, Avenida Cais do Apolo e Rua Madre de Deus. Para quem vem da Zona Sul, deverá
seguir pela a Avenida Engenheiro José Estelita, Ponte Giratória e Avenida Alfredo Lisboa. A
depender da movimentação de pessoas na área, a CTTU poderá bloquear a Ponte Giratória, na
altura do Cais de Santa Rita, sendo feitos desvios no Terminal Integrado do Cais de Santa Rita.
Efetivo: 16 agentes de trânsito

Procissão de Nossa Senhora do Carmo – Segunda-feira (16)
Horário: 16h - 22h
Bloqueios: Os principais bloqueios serão montados no início da Avenida Dantas Barreto (faixa
da esquerda), próximo ao Palácio da Justiça; e nos cruzamentos da Rua Siqueira Campos com
Avenida Dantas Barreto; da Avenida Guararapes com Avenida Dantas Barreto; da Avenida Nossa
Senhora do Carmo com Rua do Imperador; e ainda da Avenida Martins de Barros com Avenida
Nossa Senhora do Carmo. Os desvios para aqueles que desejam acessar as áreas no entorno
da festa serão realizados pela Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Avenida Cais do Apolo, Rua
Madre de Deus, Ponte Giratória e Avenida Martins de Barros. Aqueles que estão no Centro e
desejam seguir em direção à Zona Sul poderão realizar o mesmo percurso, pegando o Cais de
Santa Rita após a Ponte Giratória. Já aqueles que estão na Zona Sul e desejam acessar o Bairro
do Recife, deverão seguir pelo Cais de Santa Rita, Avenida Martins de Barros e Ponte Buarque
de Macedo.
Efetivo: 50 agentes de trânsito

Endereço
Rua Frei Cassimiro, 91
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CEP:50 100 260
Contato:
Funcionamento das 8h ás 17h
Fone: 3355-5300
E-mail:
cttu.imprensa@recife.pe.gov.br
Teleatendimento 24h:
0800 081 1078
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