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CTTU implanta faixa reversível na
Avenida Beira Rio
A Zona Oeste da cidade
foi beneficiada com mais
uma ação de mobilidade.
Na terça-feira (16), foi
implantada uma faixa
reversível na Avenida
Beira Rio, na Madalena. A
ação é da Prefeitura do
Recife, por meio
Secretaria de Mobilidade
e Controle Urbano
(Semoc) e da Autarquia
de Trânsito e Transporte
Urbano (CTTU). O
objetivo da intervenção é
aumentar a capacidade
da via, atendendo a maior
demanda de fluxo de
veículos que varia de
acordo com o horário,
além de dar mais
segurança viária aos
pedestres e condutores.
Para viabilizar a ação, as
três faixas de rolamento
existentes entre as ruas
José Osório e Clóvis
Beviláqua foram
redistribuídas. Com o
ajuste na sinalização, a
faixa central, que tem o
funcionamento padrão
em direção à Ponte da
Capunga, tornou-se uma
faixa reversível. Dessa
forma, apenas nos dias
úteis e das 15h às 20h, a
circulação da faixa
central funciona em
direção à Ponte da Torre.
A faixa reversível foi

implantada com o auxílio
de cones e balizadores de
trânsito para garantir a
segurança da operação.
Além disso, a via recebeu
nova sinalização vertical e
horizontal com placas
educativas e
regulamentares. Para
auxiliar condutores e
pedestres, um efetivo
permanente de 10 agentes
e orientadores de trânsito
acompanhou a ação.
De acordo com a
presidente da CTTU,
Taciana Ferreira, a medida
é fruto de estudos que
apontaram a necessidade.
“Na localidade, existe um
estreitamento natural da
calha viária e foi verificada
a necessidade de viabilizar
um melhor aproveitamento
do espaço disponível. Com

a criação de uma faixa de
rolamento reversível, que
irá funcionar em sentidos
alternados de acordo com
a necessidade de cada
horário, o trecho ganha
mais fluidez", disse.
Com o intuito de informar a
população sobre o
funcionamento da faixa
reversível, materiais
informativos foram
distribuídos desde a
manhã da segunda-feira
(15) até esta quarta-feira
(17). Após esse período,
além do efetivo fixo,
agentes de trânsito
permanecerão no local
para reforçar a orientação
de pedestres e condutores
durante as primeiras
semanas do
funcionamento da
operação.

CTTU avança na regulamentação dos
transportes por aplicativos
A Prefeitura do Recife, por
meio da Secretaria de
Mobilidade e Controle
Urbano (Semoc) e da
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano
(CTTU), publicou no Diário
Oficial do sábado (13), o
Decreto nº 32.381/2019,
que regulamenta a Lei
Municipal nº 18.528/2018.
O texto detalha as normas
para o fornecimento do
serviço de transporte
remunerado privado
individual de passageiros
intermediado por
aplicativos. O próximo
passo para a
regulamentação da lei
será a publicação do
Edital de Credenciamento
para as empresas de
aplicativos, que tem
previsão de publicação no
mês de maio. A partir de
então, as empresas
operadoras terão 120 dias
promover as adaptações
necessárias conforme as
regras dispostas na
legislação municipal. Ao
término desse prazo, a
fiscalização será iniciada
pelos agentes de trânsito
da CTTU.

O processo de
regulamentação teve início
em 2018, com o envio do
Projeto de Lei à Câmara
Municipal e a publicação
da legislação, em
novembro. Em 26 de
março deste ano, foi
publicado no Diário Oficial
do Município um Termo de
Especificações Técnicas
para definir o formato que
as empresas operadoras
de transportes devem
transmitir as informações
sobre os condutores, os
veículos e as viagens.
Será exigido, por exemplo,
os dados de condutores e
dos veículos aptos e
cadastrados na plataforma
para o monitoramento das
corridas. Além disso, será
cobrado semanalmente o
envio de dados sobre
esses movimentos
cadastrais e o quantitativo
de corridas por veículo.
No mesmo dia, foi
publicada uma Portaria
Técnica com o conteúdo
programático do curso,
quesito que será exigido
na fiscalização. Os temas
abordados serão: relações

humanas; conceitos
relacionados com o tema
acessibilidade e sua
aplicabilidade prática;
direção defensiva;
legislação específica
aplicada ao transporte
remunerado privado
individual de passageiros.
Cada um deles tem duas
horas de duração,
totalizando uma
certificação de oito horas.
Conforme exigência da
legislação municipal,
apenas os condutores
certificados poderão
atuar nas empresas
operadoras. O edital para
credenciamento das
instituições de ensino,
com as exigências
mencionadas
anteriormente na portaria
técnica, foi publicado no
dia 4 de abril de 2019. O
processo para o
credenciamento das
empresas interessadas
em capacitar os
condutores foi iniciado na
última segunda-feira (15),
as instituições podem
iniciar o processo de
credenciamento junto à
CTTU.

CTTU monta esquemas de trânsito
para eventos da Semana Santa, jogo
de futebol e outras programações
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU), montou
esquemas especiais de
trânsito para os eventos
deste feriadão. As
programações incluem
diversas encenações da
Paixão de Cristo, assim
como outras atividades
culturais e, no domingo
(20), uma partida de
futebol. Ao todo, mais de
140 profissionais, entre
agentes de trânsito e
orientadores, vão
acompanhar os eventos
para garantir a mobilidade
e a segurança viária. Além
disso, a Central de
Operações de Trânsito
(COT) estará de plantão
24 horas monitorando os
principais corredores
viários. A CTTU poderá
ser acionada durante todo
o feriado para qualquer
emergência de trânsito
através do
teleatendimento gratuito,
que também funciona 24
horas, no número
0800.081.1078. Confira a
programação do feriadão:
Para encenação da
Paixão de Cristo no
Marco Zero, haverá um
esquema especial de
trânsito até o domingo
(21), para ensaios e
apresentações. A
operação será das 18h às
0h. Para monitorar a
circulação de veículos no
local e garantir a
segurança viária durante o
espetáculo, a Avenida
Alfredo Lisboa ficará
fechada para o tráfego de
veículos a partir da Ponte
Ponte Giratória até a altura
da Avenida Barbosa Lima
Sobrinho. Por isso, os
condutores oriundos da
Zona Sul que desejarem
acessar o Bairro do Recife
poderão realizar o desvio
pela Avenida Martins de
Barros, seguir pela Ponte
Buarque de Macedo e
entrar na Rua Madre de
Deus. A expectativa é
que, diariamente, as
interdições sejam
desfeitas após a
dispersão do público,
prevista para acontecer a
0h. A CTTU também vai
montar um ponto de
monitoramento e de
orientação dos condutores
e pedestres no

cruzamento da Avenida
Cais do Apolo com a
Avenida Rio Branco. Os
motoristas devem evitar
trafegar pela área para
evitar maiores transtornos.
Para acompanhar a
Paixão de Cristo de Casa
Amarela, desde a
quinta-feira (18) até o
sábado (20), das 18h às
0h, equipes da CTTU
estarão dispostas nas
proximidades do Sítio
Trindade e na Estada do
Encanamento para orientar
o trânsito no local. A
circulação não mudará em
nada, entretanto,
espera-se um aumento no
fluxo de veículos e, por
isso, agentes da CTTU
foram destacados para
garantir a mobilidade no
local.
Na sexta-feira (19),
acontecerá a encenação
da Via Sacra no bairro de
Afogados. Os fiéis sairão
da Matriz Nossa Senhora
dos Remédios, na Estrada
dos Remédios, e seguirão
pelas ruas Padre Teófilo
Tworz, Cosme Viana,
Estrada do Bongi e,
novamente, Estrada dos
Remédios. A programação
começará às 15h e os
bloqueios serão
itinerantes, ou seja, serão
desfeitos com a passagem
do público. Também na
sexta-feira (19)
acontecerá a Via Sacra
Pública no bairro de
Casa Forte. Os fiéis sairão
da Igreja Matriz do
Sagrado Coração de Jesus
e percorrerão a Praça de
Casa Forte. O evento
acontecerá às 16h e
contará com apoio da
CTTU para garantir a
segurança viária e a
mobilidade no local.
No domingo (21),
acontecerá a Corrida
Tiradentes a partir das
7h30. Equipes da CTTU
vão acompanhar parte do
percurso, onde é
jurisdição da Autarquia,
para garantir a segurança
viária dos atletas e orientar
os condutores. Os
bloqueios serão
itinerantes. Confira o
percurso: Os atletas sairão
do Corpo de Bombeiros,
na BR 232, seguirão pela

BR 408 e vão para Rua
Professor Carlos
Drummond de Andrade,
onde a CTTU começará a
acompanhar. Depois
disso, os atletas seguirão
pela Avenida Professor
Antônio Pereira e Rua
Doutor George William
Butler para voltar à BR 232
e finalizar a corrida no
Corpo de Bombeiros.
Ainda no domingo (21)
acontecerá o clássico das
emoções entre Sport e
Náutico no bairro da Ilha
do Retiro, às 16h. A
operação 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 de agentes de
trânsito dispostos 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 do
Paissandú. Inicialmente,
apenas a Rua Tabaiares,
que dá acesso ao estádio,
será bloqueada. No
entanto, os bloqueios
poderão ser ampliados a
depender da necessidade.
ORIENTAÇÕES A CTTU aconselha o
público a chegar cedo ao
evento para evitar
retenções e corre-corre.
Os condutores também
devem estar atentos à
sinalização que proíbe
estacionamento. A
fiscalização será rigorosa
e o veículo flagrado sobre
calçadas ou em fila dupla
corre o risco de ser
rebocado. Já o motorista
pode receber multas entre
leve, média e grave, no
valor de R$ 88,38 (três
pontos na CNH), R$
130,16 (quatro pontos na
CNH) ou 195,23 (cinco
pontos na CNH),
respectivamente.

O que abre e fecha na CTTU durante a Semana Santa
Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano
(CTTU) de atendimento ao idoso, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer
das multas serão suspensos nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19). Já os
serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes
de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o
teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente
através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Rua Frei Cassimiro, 91, no
bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar
normalmente na segunda-feira (22), a partir das 8h até as 13h.

Endereço
Rua Frei Cassimiro, 91
Santo Amaro | Recife- PE
CEP:50 100 260
Contato:
Funcionamento das 8h às 17h
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Teleatendimento 24h:
0800 081 1078
Site:
cttu.recife.pe.gov.br
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