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CTTU inicia operação de novos
equipamentos de fiscalização eletrônica
Desde a última quinta-feira
(16), passam a operar em
caráter educativo os cinco
novos equipamentos de
fiscalização eletrônica
instalados no Recife,
localizados na Avenida
Dom João VI, em Boa
Viagem; nos dois sentidos
da Avenida Beberibe, no
bairro do Fundão; Avenida
Engenheiro Abdias de
Carvalho, no Prado; e na
Avenida Cônego Barata, no
bairro da Tamarineira. A
Prefeitura do Recife, por
meio da Autarquia de

Os equipamentos de
fiscalização eletrônica
implantados no Recife que
notificam excesso de
velocidade funcionam
todos os dias, das 6h às
22h. As infrações variam
de acordo com a
velocidade com que o
condutor ultrapassa o
radar. A notificação pode
ser média, R$ 130,16, ou
gravíssima vezes três, R$
880,41, além dos pontos
registrados na Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH).

Trânsito e Transporte
Urbano (CTTU), iniciou a
implantação no mês de julho
e, a partir da próxima
quinta-feira (23), os
equipamentos estarão aptos
a registrar infrações de
excesso de velocidade.
Com a ação, Recife passa a
contar com 118 dispositivos
de fiscalização eletrônica.
Os locais já receberam toda
a sinalização viária,
conforme exigência do
Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN).

Confira a localização dos novos equipamentos:
-

Avenida
Avenida
Avenida
Avenida

Dom João VI, bairro de Boa Viagem, no sentido Centro;
Beberibe, no Bairro do Fundão, nos dois sentidos da via;
Abdias de Carvalho, no Prado, próximo à faculdade Estácio, no sentido Centro;
Cônego Barata, na Tamarineira, após a Ferreira Costa (sentido Jaqueira).

CTTU implanta Ciclofaixa Estrada do Bongi
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Ciclofaixa implantada
Malha cicloviária existente

A Prefeitura do Recife, por
meio da Autarquia de
Trânsito e Transporte
Urbano (CTTU), inicia a
implantação da Ciclofaixa
Estrada do Bongi, que
contará com 2,66 km de
extensão e será
bidirecional. O trecho se
conectará com as rotas
cicláveis Antônio Curado,
Cavouco, Inácio Monteiro,
Tiradentes, Arquiteto Luiz
Nunes, Jardim São Paulo e
Compaz Ariano Suassuna,
além das futuras
prospecções da II e III
perimetral, que serão
implantadas pela Autarquia
de Urbanização do Recife
(URB).
O novo equipamento entra
em operação na próxima
segunda-feira (20), após o
serviço de sinalização ser
concluído. A Ciclofaixa
Estrada do Bongi compõe
a Rede Cicloviária

FACULDADE
NOVA ROMA

Complementar, implantada
pela Prefeitura do Recife
em consonância com o
Plano Diretor Cicloviário da
Região Metropolitana do
Recife (PDC/RMR), que
registra 52 km de rotas
existentes, sendo 27,86
(53%) implantados desde
2013.

também serão atendidos os
bairros do Engenho do
Meio, Iputinga, Cordeiro,
Torrões, Mangueira,
Afogados, Mustardinha,
Jardim São Paulo e
Imbiribeira.
Para regulamentar a
implantação, a CTTU vai
realizar a manutenção de
toda sinalização vertical e
horizontal das vias,
incluindo 168 placas de
sinalização. Além disso, a
maior parte do percurso da
nova rota passará a ter
velocidade regulamentada
de 40 km/h. A CTTU
também irá disciplinar o
estacionamento nas ruas
Pedro Américo e da Isaac
Markman, que não terão
permissão de
estacionamento nos dois
lados, e na Rua Itapemirim,
que terá estacionamento
permitido em um dos lados
por horário.

A Ciclofaixa Estrada do
Bongi terá início na Rua
Carlos Gomes, e seguirá
pela Estrada do Bongi, Rua
Pedro Américo, que
passará a ser mão única,
pela Rua Isaac Markman,
Rua Itapemirim até a Rua
Cônsul Vilares Fragoso,
atendendo diretamente os
bairros do Prado, Bongi e
San Martin. Uma vez que o
novo equipamento se
conecta com outras rotas
implantadas nas zonas
Oeste e Sul da cidade,
compondo uma malha
cicloviária de 22 km,

CTTU realiza ação educativa em alusão ao
Dia do Ciclista
Em alusão ao Dia do
Ciclista, comemorado em
19 de agosto, a Autarquia
de Trânsito e Transporte
Urbano do Recife (CTTU),
realizou, na manhã da
última quarta-feira (15), uma
ação educativa com a
participação dos artistas
educadores da Trupe da
CTTU. O intuito das
atividades foi a
conscientização do
comportamento seguro no
trânsito. Participaram do
evento cerca de 200
crianças, pais e
responsáveis que
frequentam o Compaz
Escritor Ariano Suassuna,
localizado no bairro do
Cordeiro.Durante a peça
teatral, interpretada pela
Trupe da CTTU, foram
ressaltadas a importância
da utilização de itens
fundamentais para a
segurança do ciclista, como
joelheira, cotoveleira,
capacete e roupas claras,
além da instalação de

retrovisor, campainha e
sinalização noturna na
bicicleta. O público ainda
recebeu material educativo
sobre segurança viária e
respeito entre os diversos
modais de transporte.
A enfermeira Vilma Silva e
seu filho Carlos, de 7 anos,
são frequentadores do
Compaz Ariano Suassuna
desde a sua inauguração,
em 2017. Para ela, a

educação para o trânsito
pode salvar vidas e esse
conhecimento é preciso ser
repassado desde cedo. "As
crianças precisam aprender
sobre respeito não só em
casa, mas também no
trânsito. Hoje, elas
aprenderam que todos os
modais fazem parte do
trânsito e cada um tem seu
papel na segurança", disse
a enfermeira.

CAMPANHAS EDUCATIVAS - A educação para o trânsito é considerada um dos pilares
mais importantes na gestão de trânsito do Recife. Por isso, a CTTU vem realizado
diversas campanhas educativas com foco na conscientização dos condutores no
respeito às leis de trânsito e na proteção dos ciclistas e pedestres. Entre os temas
abordados estão condutas seguras e atitudes cidadãs no trânsito, como o respeito aos
pedestres e aos ciclistas. Além disso, são elaboradas diversas ações de ruas, que
atingem um público-alvo mais amplo, com o intuito de abranger pessoas de todas as
faixas etárias, a exemplo da Operação Volta às Aulas, realizada de 1º a 10 de agosto.

Esquema de trânsito para
eventos do fim de semana
Caminhada da Semana Nacional da Família | Sábado (18)
Local: Boa Viagem
Horário: das 14h30 às 18h
Percurso: A caminhada sairá da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, na Rua Barão de
Souza Leão e seguirá pela Rua Camboim, Rua Cruzeiro do Forte, Rua Waldemar Nery Carneiro
Monteiro, retornando para a Rua Barão de Souza Leão.
Bloqueios: Itinerantes, sendo montados e desfeitos conforme a passagem dos fiéis.
Efetivo: quatro agentes de trânsito dispostos em motos.

44º Corrida Duque de Caxias | Domingo (19)
Local: Bairro do Recife
Horário: das 6h às 11h
Percursos:
10 km: Largada na Avenida Militar, em Frente ao Forte do Brum, Cais do Apolo, Cais da
Alfândega, Ponte Giratória, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas e Cais José Estelita,
retorno pela mesma via até a Avenida Martins de Barros, Praça da República, Rua do Sol, Ponte
Princesa Isabel, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, chegada no Forte do Brum;
5 km: Avenida Militar, Avenida Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Ponte giratória e Cais de Santa
Rita, retorno pelo acesso do Terminal Integrado, Avenida Martins de Barros, Praça da República,
Rua do Sol, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Forte do Brum.
Bloqueios: 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. Aqueles que utilizam a Avenida Sul vão encontrar
um bloqueio na altura da Praça Sérgio Loreto e devem realizar o desvio pela Rua da Concórdia.
Os condutores que vem pela Avenida Norte, o desvio será realizado pela Rua da Aurora, uma vez
que a Ponte do Limoeiro estará interditada à circulação. Para aqueles que vêm da Zona Oeste e
desejam acessar o Centro pela Avenida Conde da Boa Vista, o desvio deverá ser realizado pelas
ruas do Hospício. Já aqueles que estão no Centro, poderão utilizar a Rua Imperial, ou a Avenida
Martins de Barros como rota alternativa.
Efetivo: 28 agentes de trânsito dispostos em pontos fixos, motos ou viaturas.

Santa Cruz x Operário (PR) | Domingo (19)
Local: entorno do Estádio José do Rego Maciel, no Arruda.
Horário: das 14h às 20h
Bloqueios: Serão interditadas as 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.
Efetivo: 18 agentes de trânsito dispostos em pontos fixos, motos ou viaturas.

Endereço
Rua Frei Cassimiro, 91
Santo Amaro | Recife- PE
CEP:50 100 260
Contato:
Funcionamento das 8h ás 17h
Fone: 3355-5300
Teleatendimento 24h:
0800 081 1078
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