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Prefeitura do Recife amplia em 12,7 km a
malha cicloviária da cidade

A Prefeitura do Recife, por
meio da Secretaria de
Mobilidade e Controle
Urbano (Semoc) e da
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano (CTTU),
iniciou a implantação de
três novas Rotas
Cicloviárias, batizadas de
Professor José dos Anjos,
Santos Dumont e Othon
Paraíso. No total, serão
mais 12,7 km na malha
cicloviária da capital
pernambucana. As três
novas rotas serão
concluídas até março e
compõem a Rede
Cicloviária Complementar,
implantada pela PCR em
consonância com o Plano
Diretor Cicloviário da
Região Metropolitana do
Recife (PDC/RMR).
As novas rotas farão
conexão com as já
existentes Marquês de
Abrantes e com o Eixo
Cicloviário Camilo Simões
e irão beneficiar nove
bairros: Campo Grande,
Beberibe, Arruda,
Rosarinho, Mangabeira,
Campina do Barreto, Água
Fria, Encruzilhada, Santo
Amaro, além de permitir a
ligação com o município
de Olinda. Com isso,
Recife passa a contar com
cerca de 70 km de rotas
cicláveis, o que representa
um aumento de 190% na
extensão da malha,
que era de 24 km em
2012.

A Ciclofaixa Professor
José dos Anjos será
implantada na avenida de
mesmo nome, no Bairro do
Arruda, e terá 8 km de
extensão. A rota terá um
trecho unidirecional, as
margens do Canal desde a
Rua Euclides Gomes de
Freitas até chegar na Rua
Farias Neves, e continua
pela Avenida Poeta
Vinícius de Morais, em
formato bidirecional até a
Rua Manoel Brandão.
“As novas estruturas
cicloviárias fazem parte
dos estudos em
desenvolvimento da
PCR para, cada vez
mais, dar espaço
seguro aos ciclistas"
Taciana Ferreira,
presidente da CTTU.
A Ciclofaixa Santos
Dumont será bidirecional e
terá início na Rua Amaro
Coutinho, na conexão com
a já existente Rota
Marquês de Abrantes, e
seguirá pela Avenida
Santos Dumont, até chegar
à nova Ciclofaixa Professor
José dos Anjos. A rota terá
700 m de extensão.
A Ciclofaixa Othon
Paraíso, com 4 km de
extensão, terá início na
pista local da Avenida
Governador Agamenon
Magalhães, a partir da Rua
Odorico Mendes, na
conexão do Eixo

Cicloviário Camilo Simões.
De lá, ela seguirá pelas
ruas Professor Othon
Paraíso, Marechal
Deodoro, Castro Alves,
Amaro Coutinho (com
conexão com a Rota
Marquês de Abrantes),
seguindo pelas ruas Dona
Elvira, Antônio Rangel e
Paulo de Arruda formando
um circuito de circulação
para os ciclistas. O
equipamento será
unidirecional nas ruas
Professor Othon Paraíso,
Castro Alves, Antônio
Rangel e Dona Elvira. Já o
trecho que percorre a
pista local da Avenida
Governador Agamenon
Magalhães e a Rua
Marechal Deodoro será
bidirecional. Nas Paulo de
Arruda e Castro Alves
haverá uma ciclorrota.
Para regulamentar a
implantação, a CTTU vai
realizar a manutenção de
toda sinalização vertical e
horizontal das vias que
compreendem as rotas.
Além disso, a maior parte
dos percursos passará a
ter velocidade
regulamentada de 40
km/h de velocidade por
ser ciclofaixa, sendo 30
km/h onde for ciclorrota. A
CTTU também irá
disciplinar o
estacionamento existentes
com o objetivo de dar
mais segurança viária aos
modais.

CTTU inicia agendamento online para
recadastramento anual e demais serviços
oferecidos ao taxista
A Prefeitura do Recife,
por meio da Autarquia de
Trânsito e Transporte
Urbano do Recife (CTTU)
iniciou o agendamento
online para os
atendimentos vinculados
ao Serviço Municipal de
Táxi (SMTX/Recife),
especialmente para o
recadastramento anual de
permissionários (donos
do veículo) e condutores
auxiliares (motorista que
pode dirigir qualquer
táxi), cujo calendário
anual começará em
fevereiro e seguirá até
dezembro.
Para fazer o
agendamento do
recadastramento anual ou
de outros serviços, o
taxista deverá acessar o
site da CTTU
(cttu.recife.pe.gov.br) e
clicar no ícone "Táxi", no
lado direito da tela, ou

clicar na aba "Serviços" no
menu principal. O solicitante
deve atentar para o prazo
anual e realizar o
agendamento com
antecedência. Além disso,
junto à documentação, será
preciso apresentar um
endereço de e-mail.
Durante o procedimento, o
titular da permissão ou
condutor auxiliar irá tirar
uma fotografia para registro,
cadastrar um e-mail e uma
senha, além de apresentar
os documentos previstos no
decreto de janeiro/2019,
que regulamenta o
procedimento. Após a
entrega da documentação,
será dada uma autorização
para vistoria do veículo.
Após a validação dos
documentos, o taxista
receberá um e-mail para
retirar o Termo de
Permissão (TP), a Ficha de
Identidade e

Credenciamento (FIC) e o
Selo de Credenciamento
na sede da CTTU. O
taxista deve manter esta
documentação em mãos e
disponível para apresentar
em caso de fiscalização.
No site da CTTU
cttu.recife.pe.gov.br, é
possível conferir os
demais serviços que
passarão a ser realizados
mediante agendamento, e
a respectiva
documentação necessária
para cada tipo de
atendimento oferecido ao
taxista. Na tabela abaixo,
segue o prazo para
recadastramento anual
dos permissionários e dos
condutores auxiliares em
2019. O atendimento ao
público na CTTU funciona
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 13h, na Rua Frei
Cassimiro, 91, em Santo
Amaro.

Prazo de recadastramento anual de permissionários de táxi em 2019

PLACAS

PERÍODO

Terminação 1

01/02 a 28/02/2019

Terminação 2

01/03 a 29/03/2019

Terminação 3

01/04 a 30/04/2019

Terminação 4

02/05 a 31/05/2019

Terminação 5

03/06 a 28/06/2019

Terminação 6

01/07 a 31/07/2019

Terminação 7

01/08 a 30/08/2019

Terminação 8

02/09 a 30/09/2019

Terminação 9

01/10 a 31/10/2019

Terminação 0

01/11 a 29/11/2019

Prazo de recadastramento anual de condutores auxiliares de táxi em 2019

FIC (Ficha de Identificação e Credencial)

PERÍODO

0001A a 1000A

01/02 a 28/02/2019

1001A a 2000A

01/03 a 29/03/2019

2001A a 3000A

01/04 a 30/04/2019

3001A a 4000A

02/05 a 31/05/2019

4001A a 5000A

03/06 a 28/06/2019

5001A a 6000A

01/07 a 31/07/2019

6001A a 7000A

01/08 a 30/08/2019

7001A a 8000A

02/09 a 30/09/2019

8001A a 9000A

01/10 a 31/10/2019

A partir de 9001A

01/11 a 29/11/2019

Esquema especial de trânsito
para eventos do fim de semana
Sport x Naútico | domingo (27)
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema
especial de monitoramento para o jogo entre Sport x Náutico, pela Copa do Nordeste, que
acontece neste domingo (27), às 16h, na Ilha do Retiro. A operação para o Clássico dos
Clássicos terá início às 13h 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 com 20 agentes de trânsito, disposta em pontos fixos ou em motos e viaturas,
foi destacada para atuar no local até a dispersão total do público, prevista para acontecer
por volta das 19h. Os agentes da Autarquia vão monitorar pontos como a Avenida
Engenheiro Abdias de Carvalho, Estrada dos Remédios, Túnel Chico 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.

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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