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CTTU implanta Zona Azul no bairro
de Casa Forte
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A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) realiza
mais uma intervenção na
cidade, dessa vez na
Rua Doutor João Santos
Filho, no bairro de Casa
Forte. O projeto prevê a
criação de uma nova
área de circulação para
pedestres, que vai
garantir mais segurança
viária. Além disso, a
ação consiste também
na implantação de 61
vagas de Zona Azul, com
o intuito de disciplinar o
estacionamento na via,
antes proibido. A
iniciativa entra em vigor a
partir à próxima
segunda-feira (9),
conforme sejam
concluídos os serviços
de sinalização.
A Zona Azul na Rua

Doutor João Santos Filho
funcionará todos os dias
da semana, das 8h às 20h.
O tempo de permanência
máxima de todas as vagas
será de 2 horas. Para
viabilizar a implantação
dos estacionamentos
rotativos, um ponto
autorizado venda de Zona
Azul já foi cadastrado no
Plaza Shopping.

disciplinamento das
vagas destinadas aos
táxis, viabilizando o
ordenamento da área de
acesso ao shopping e a
melhoria a mobilidade da
via. Para orientar os
motoristas, a CTTU vai
realizar a manutenção da
sinalização vertical e
horizontal.
"A intervenção na Rua
Dr. João Santos Filho
consiste não apenas
na implantação da
Zona Azul para
melhorar a mobilidade,
mas também viabiliza
ampliação da área de
circulação do
pedestre, que terá
mais acessibilidade e
segurança viária"
Taciana Ferreira,
presidente da CTTU

A intervenção de trânsito
permitirá a criação de uma
nova área de circulação
para pedestres ao longo
da via. Além de garantir a
segurança viária, a medida
dá condições de
acessibilidade no
embarque e desembarque,
sobretudo dos idosos e
pessoas com deficiência e
amplia o espaço destinado
aos pedestres na área
pública. Haverá também o

CTTU implanta mudança de circulação
no bairro da Madalena

A circulação atual da R. Demóstenes
de Olinda passa a ser permanente

A Prefeitura do Recife, por
meio da Autarquia de
Trânsito e Transporte
Urbano do Recife (CTTU),
implantará uma
intervenção viária no
bairro da Madalena neste
sábado (6). O projeto
consiste na criação de
sentido único em trecho
da Rua José Antônio
Cabral da Silveira. Haverá
ainda a implantação de
duas faixas de pedestres
elevadas na área. O
objetivo da ação é
melhorar a mobilidade no
local e promover mais
segurança viária.
Com a mudança, o trecho
da Rua José Antônio
Cabral da Silveira entre as
ruas Januário Barbosa e

A circulação na R. José Antônio Cabral
da Silveira passa a ser mão única em
direção à R. Demóstenes de Olinda

Demóstenes de Olinda
passa a ter apenas um
sentido de circulação em
direção à Rua
Demóstenes de Olinda.
Por isso, o condutor que
segue pela Demóstenes
de Olinda com intenção
de acessar a Rua José
Antônio Cabral da Silveira
deverá seguir mais
adiante e girar à direita na
Avenida Beira Rio e à
direita novamente na Rua
Januário Barbosa.

da Silveira. Com esta
nova circulação, fica
consolidado o sentido
único em toda a rua
Demóstenes de Olinda,
implantado desde o início
das obras da II
Perimetral.
Para regulamentar a
intervenção, será
realizada a manutenção
de toda a sinalização
viária vertical e horizontal
das vias, incluindo a
implantação de duas
novas faixas de
pedestres elevadas. A
medida vai garantir maior
segurança na travessia
dos pedestres que
frequentam a instituição
de ensino localizado na
área.

Da mesma forma, o
condutor que segue pela
Avenida Visconde de
Albuquerque deverá girar
antecipadamente à direita
na Rua Januário Barbosa
e, em seguida, acessar a
Rua José Antônio Cabral

CTTU prepara esquema especial
de trânsito para eventos neste fim
de semana
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) preparou
esquemas especiais de
trânsito para os eventos
deste final de semana, que
incluem, entre outras
programações, duas
partidas de futebol. Ao
todo, um efetivo com mais
de 50 agentes de trânsito
estarão dispostos para
garantir a mobilidade nos
locais, assim como a
segurança viária. Além
disso, a Central de
Operações de Trânsito
(COT) estará disponível
24h monitorando os
principais corredores
viários da cidade.
No sábado (6), acontecerá
a partida de futebol entre o
Santa Cruz x CRB, às 20h,
no Estádio José do Rêgo
Maciel, bairro do Arruda.
As operações de interdição
e monitoramento da área
terão início às 17h e vão
contar com uma equipe de
agentes de trânsito,
dispostos em pontos fixos
ou em motos e viaturas. A
CTTU fará interdições nas
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. O monitoramento
tem como objetivo garantir
mais segurança no
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deslocamento dos
pedestres, viabilizar o
tráfego na localidade e
facilitar a chegada dos
torcedores ao estádio.
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. A ação deve
acontecer até às 23h,
horário previsto para a
dispersão total do público.
Também no sábado (6),
acontecerá um evento
cultural no bairro de
Areias. Para isso, a Rua
Teixeira Coimbra ficará
totalmente interditada das
15h às 22h. Como rotas
alternativas, os condutores
podem utilizar as ruas
Olímpio Costa e a Doutor
Vilas Bôas.
Já no domingo (7),
acontecerá a partida entre
o Sport x Salgueiro, às
16h, no Estádio Aldemar
da Costa Carvalho, na Ilha
do Retiro. A operação terá
início às 13h e será
montada no entorno do
estádio com o objetivo de
garantir o deslocamento
seguro dos pedestres,
assim como a fluidez do
tráfego. Uma equipe de
agentes de trânsito,
disposta em pontos fixos
ou em motos e viaturas,

será 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.
Além disso, acontecerá,
também no domingo (7),
uma caminhada em
comemoração ao Dia
Mundial da Saúde. Um
efetivo da CTTU foi
destacado para
acompanhar o evento, que
tem previsão de saída às
9h do Parque Treze de
Maio, a caminhada seguirá
pela Rua da Saudade, Rua
Princesa Isabel, Praça da
República, Ponte Buarque
de Macedo, Rua Madre de
Deus, Avenida Alfredo
Lisboa, com término
previsto para as 11h na
Avenida Marquês de
Olinda. Os bloqueios serão
itinerantes, ou seja, serão
desfeitos conforme a
passagem do público.
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