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Aplicativo "Zona Azul Recife" já está disponível
para download
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utilizadas pelo cidadão até
31 de julho. A partir de 1º
de agosto, a Zona Azul no
Recife será exclusivamente
digital.

Desde a terça-feira (25),
o aplicativo "Zona Azul
Recife" está disponível
para download nas
plataformas Android e
IOS. A iniciativa da
Prefeitura do Recife, por
meio da Autarquia de
Trânsito e Transporte
Urbano (CTTU), trará
mais autonomia aos
usuários de Zona Azul,
que poderão ativar a
própria vaga pelo
smartphone. Até o final
do primeiro dia de
disponibilidade, mais de
3 mil usuários já tinham
feito o download do
aplicativo.

Os condutores que ainda
possuírem as folhas
impressas e desejarem
realizar a troca por cartões
digitais deverão
comparecer a CTTU no
período entre 1º e 31 de
julho. A sede da CTTU fica
na Rua Frei Cassimiro, 91,
em Santo Amaro. O
atendimento será realizado
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 13h.
O usuário que quiser
estacionar em uma das
vagas de Zona Azul
distribuídas pela cidade do
Recife deverá fazer o
download do aplicativo e,
ao abrir o programa,

O novo serviço poderá
ser utilizado a partir da
segunda-feira (1º).
Entretanto, as folhas de
Zona Azul impressas
ainda poderão ser

cadastrar dados pessoais,
senha e a forma de
pagamento, além da placa
do veículo. O sistema
permite o cadastro de até
três placas. Para ativar a
vaga de Zona Azul, o
usuário deve escolher uma
das placas cadastradas e
clicar no botão “ativar”.
Além do aplicativo, o
cidadão poderá comprar o
cartão digital por meio dos
pontos de venda já
existentes, basta que o
usuário se dirija ao local,
informe a placa do veículo
e escolha a forma de
pagamento, que poderá ser
no débito, crédito ou em
dinheiro. A partir daí, será
emitido um comprovante de
pagamento e a vaga já
estará ativada - sem a
necessidade de voltar ao
veículo.

Vias do bairro de Boa Viagem têm circulação
alterada
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As ruas Aviador Severiano Lins e
João Arruda Marinho passam a ser
mão única.

A partir deste sábado
(29), a CTTU realiza uma
mudança de circulação
no bairro de Boa Viagem.
O projeto consiste na
implantação de sentido
único nas ruas João
Arruda Marinho e Aviador
Severiano Lins, e
implantação de mão
dupla em um trecho da
Rua Ana Camelo da
Silva. Além disso, haverá
o ordenamento do
estacionamento dessas
vias. O objetivo da
mudança é melhorar a
mobilidade na área e
garantir a segurança
viária de pedestres e
condutores.
Com a nova circulação,
as ruas João Arruda
Marinho e Aviador

A Rua Ana Camelo da Silva passa a ser mão
dupla no trecho entre a Rua José Aderval
Chaves e Av. Eng. Domingos Ferreira.

Severiano Lins passam a
ser mão única em
direção à Rua José Maria
de Miranda. Dessa
forma, os condutores
oriundos da Rua José
Maria Miranda com
intenção de acessar a
Rua Aviador Severiano
Lins deverão dobrar à
esquerda na Rua Ana
Camelo da Silva e,
novamente, à esquerda
na Rua João Arruda
Marinho, chegando até a
Rua Aviador Severiano.
Já a Rua Ana Camelo da
Silva passará a ser mão
dupla no trecho entre a
Rua José Aderval
Chaves e a Avenida
Engenheiro Domingos
Ferreira. Dessa forma,
quem vem pela Rua Ana

Camelo da Silva em
direção à praia poderá
acessar, tanto a Rua José
Aderval Chaves, quanto a
Avenida Engenheiro
Domingos Ferreira.
Além da mudança de
circulação, a CTTU
realizará o ordenamento
de estacionamento nas
ruas João Arruda Marinho
e Aviador Severiano Lins.
Para regulamentar a nova
circulação e disciplinar o
estacionamento, será feita
a manutenção da
sinalização vertical e
horizontal. Um efetivo da
CTTU estará no local
durante os primeiros dias
da intervenção para
auxiliar condutores e
pedestres sobre as
mudanças.

CTTU divulga esquemas 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 nesta
sexta-feira (28), sábado
(29) e domingo (30), as
programações envolvem
festejos juninos e partidas
de futebol. Ao todo, cerca
de 80 agentes de trânsito
estarão empenhados em
acompanhar os eventos
para garantir a mobilidade
e a segurança viária. Além
disso, a Central de
Operações de Trânsito
(COT) estará de plantão
24h monitorando os
principais corredores
viários, confira:
Eventos juninos
Hoje (28), acontecerá o
Desfile das Bandeiras,
no Bairro do Recife. O
evento terá início às 18h e
a previsão de término é às
19h. Os bloqueios serão
itinerantes, ou seja, serão
feitos e desfeitos conforme
a passagem do público.
No percurso, o público
sairá da Rua Madre de
Deus e seguirá pela Rua
da Moeda, Rua Mariz e
Barros, Rua do Apolo, Rua
Barão Rodrigues Mendes
e Praça do Arsenal.
Ainda nesta sexta-feira,
das 19h à 1h, um efetivo
com agentes de trânsito
fará o monitoramento das
vias próximas ao Sítio
Trindade para os festejos
de São Pedro. No sábado
(29) e no domingo (30), o
monitoramento do trânsito
na localidade será das
16h até 3h do dia
seguinte, nas
proximidades dos
seguintes pontos: Portão
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do Sítio Trindade,
cruzamento da Estrada
do Arraial com a Rua
Ferreira Lopes,
cruzamento da Rua
Ferreira Lopes com a Rua
Estrela, Estrada do
Encanamento por trás do
Sítio Trindade e no
cruzamento da Rua Bela
Vista com a Estrada do
Arraial.
Inicialmente, nenhuma via
será bloqueada devido às
festividades que
acontecem no Sítio
Trindade. Se houver
necessidade, em virtude
da grande movimentação
de pessoas, a Estrada do
Arraial será bloqueada
em frente ao Sítio
Trindade. Nesse caso, os
veículos que vêm pela
Rua Ferreira Lopes
deverão entrar à direita
na Rua Estrela até a Rua
Desembargador Góis
Cavalcante. Já os
veículos que vêm da Rua
Bela Vista deverão entrar
à direita na Estrada do
Arraial. Os condutores
que vêm pela Rua
Arnoldo Magalhães
deverão entrar na Estrada
do Arraial e seguir pela
Rua Ferreira Lopes.
Eventos esportivos
Ainda no sábado, haverá
o jogo entre Náutico e
ABC, no bairro dos
Aflitos, às 17h. A
operação da CTTU terá
início às 14h 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
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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
20h. 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.
Já no domingo (30), o jogo
será entre Sport e CSA, às
16h, na Ilha do Retiro. A
operação de trânsito terá
início às 13h e será
montada no entorno do
estádio Adelmar da Costa
Carvalho. Os agentes de
trânsito vão atuar no local
até a dispersão total do
público, prevista para
acontecer por volta da 19h.
Serão monitorados 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 Paissandú.
Inicialmente, apenas a Rua
Tabaiares, que dá acesso
ao estádio, será
bloqueada. No entanto, os
bloqueios poderão ser
ampliados a depender da
necessidade.
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