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CTTU monta esquema especial de trânsito para
eventos neste fim de semana
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) montou
esquemas especiais de
trânsito para os eventos
que acontecerão neste
sábado (15) e domingo
(16). As programações
envolvem uma partida de
futebol e um festejo junino.
Cerca de 30 agentes de
trânsito estarão nas ruas
para acompanhar os
eventos. Além disso, a
Central de Operações de
Trânsito (COT) estará de
plantão 24h monitorando o
trânsito dos principais
corredores viários da
cidade.
No sábado (15),
acontecerá o São João
do Colégio Motivo, na
Zona Norte. O evento
acontecerá na Rua Jader
de Andrade e a via ficará
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bloqueada das 9h às 17h,
na altura da instituição. Os
condutores que vêm pela
Avenida 17 de Agosto e
querem acessar o outro
lado do bloqueio, na Rua
Jader de Andrade, deverão
entrar à direita na Estrada
das Ubaias e girar à
esquerda na Rua Irmã
Maria David até a Rua
Jader de Andrade.
No domingo (16),
acontecerá a partida de
futebol entre Náutico e
Botafogo, às 18h, no
bairro dos Aflitos. A
operação terá início às 15h
e será montada no entorno
do Estádio Eládio de
Barros Carvalho com o
objetivo de garantir o
deslocamento seguro dos
pedestres, assim como a
fluidez do tráfego. Uma
equipe com agentes de

trânsito, disposta em
pontos fixos ou em motos
e viaturas, irá monitorar as
imediações do estádio até
a dispersão total do
público, prevista para
acontecer por volta das
21h. Inicialmente, as ruas
da Angustura e Manuel de
Carvalho ficarão
interditadas para a
circulação de veículos e
apenas moradores terão
acesso ao local pela Rua
Padre Silvino Guedes. A
depender da
movimentação dos
torcedores, a Avenida
Conselheiro Rosa e Silva
será interditada no trecho
entre a Rua Conselheiro
Portela até Av. Santos
Dumont e, neste caso, o
fluxo de veículos da Av.
Rosa e Silva será
desviado pela Rua
Senador Alberto Paiva.
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