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CTTU abre novo acesso para o Terminal
Integrado Tancredo Neves

Novo percurso (300 m)

A Prefeitura do Recife,
por meio da Secretaria
de Mobilidade e Controle
Urbano (Semoc) e da
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU), abrirá um
novo acesso da Avenida
Presidente Dutra para a
Avenida Sul, por baixo
do Viaduto Tancredo
Neves, no bairro da
Imbiribeira. A medida
tem o objetivo de

Percurso antigo (1,6 km)

diminuir o percurso dos
ônibus que desejam
acessar o Terminal
Integrado Tancredo Neves.
A nova circulação,
exclusiva para o transporte
público, entra em vigor a
partir desta sexta-feira (5).
A mudança consiste na
abertura de um giro à
esquerda na Avenida Sul
para os condutores de
ônibus oriundos da Avenida

Presidente Dutra. Para
seguir pelo novo acesso, os
motoristas que seguem
pela Avenida Recife, no
sentido centro, devem
permanecer na faixa da
esquerda da via. Com a
medida, o transporte
público passará a percorrer
uma distância de 300
metros para acessar o
Terminal Integrado
Tancredo Neves, que antes
era de 1,6 quilômetros.

CTTU usa painel móvel para educação
no trânsito
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Com o intuito de oferecer
ao recifense mais um
instrumento de
orientação e educação
para o trânsito, a
Prefeitura do Recife, por
meio da Autarquia de
Trânsito e Transporte
Urbano (CTTU), passa a
utilizar nas vias
municipais o Painel de
Mensagens Variáveis
(PMV) móvel. São dois
equipamentos que
exibem mensagens
eletrônicas com luzes de
LED e que funcionam por
meio de energia solar.
Os painéis têm como
objetivo auxiliar na
orientação aos
condutores, pedestres e
ciclistas, exibindo
mensagens dinâmicas,
diretas e atualizadas
para melhor orientar a
população. As
mensagens são
previamente

programadas pela equipe
técnica para serem
exibidas, principalmente,
em situações de duas
naturezas: educativas,
para reforçar a segurança
viária; ou orientativas, para
controle de tráfego em
determinadas situações.
“As mensagens
também têm o
objetivo de reforçar
as leis de trânsito,
auxiliando na
garantia da
mobilidade segura
para todos”, Taciana
Ferreira, presidente
da CTTU.
Moderno e integrado ao
ambiente urbano, o
painel eletrônico pode
ser transportado e
disposto
temporariamente nas
ruas do Recife.
O equipamento segue

as normas estabelecidas
no Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito,
regulamentado pelo
Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), e
deve ser instalado de
forma que não dificulte a
mobilidade ou
comprometa a segurança
viária.
Atualmente, os
dispositivos estão
instalados na Avenida
Governador Agamenon
Magalhães, próximo à
Praça do Derby e na
Avenida Caxangá, nas
proximidades do
Caxangá Golf & Country
Club. Inicialmente, a
intenção é que
permaneçam pelo menos
uma semana em cada
local decidido
previamente pela equipe
responsável. Sempre de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 19h.

CTTU divulga esquemas
especiais 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 (5), sábado (6)
e domingo (7). A
programação envolve,
entre outros, uma partida
de futebol e uma corrida
na Zona Sul da cidade. Ao
todo, mais de 50 agentes
acompanharão os eventos
para garantir a segurança
viária do público e dos
demais cidadãos. Além
disso, a Central de
Operações de Trânsito
(COT) estará de plantão
24h monitorando os
principais corredores
viários da cidade.
Na sexta-feira (5),
acontecerá a partida de
futebol entre Santa Cruz e
Ferroviário, às 20h, no
Estádio José do Rêgo
Maciel, no 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
deslocamento dos
pedestres, viabilizar o
tráfego na localidade e
facilitar a chegada dos
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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.
No sábado (6), o bairro
do Poço da Panela
recebe o Panela Jazz.
Para viabilizar o evento,
que acontece nas
imediações da Igreja de
Nossa Senhora da
Saúde, a CTTU irá
monitorar as vias do
entorno e restringir o
acesso de veículos ao
local apenas a moradores
a partir das 14h até a 0h.
Já no domingo (7),
acontece a corrida
Circuito das Estações Etapa Inverno com
percursos de 5 km e 10
km. A largada será no
estacionamento do
Shopping RioMar. Em
seguida, os participantes
seguirão pela Ponte
Paulo Guera e pista oeste
da Via Mangue até a
altura do Supermercado
Extra. Retornarão pelo
mesmo percurso até a
Ponte Paulo Gerra e
seguirão pela Rua
Capitão Temudo e
Avenida Engenheiro José
Estelita até as
proximidades do Viaduto
das Cinco Pontas, onde
retornarão pelo mesmo
percurso até o Shopping
Rio Mar.

Os condutores que
desejarem acessar ou
circular pela área central
da cidade deverão ficar
atentos aos bloqueios e
desvios montados pela
CTTU para a viabilização
da corrida, que
acontecerão das 6h às
12h. Uma vez que o
acesso à Avenida
Engenheiro José estará
bloqueado na altura do
Cabanga Iate Clube, os
condutores oriundos da
Zona Sul deverão seguir
pela Avenida Governador
Agamenon Magalhães
para acessar o centro da
cidade. A alça de acesso
ao Viaduto das Cinco
Pontas também estará
bloqueada. Por isso, os
condutores deverão utilizar
a Rua Imperial como rota
alternativa.
Ainda no domingo (7),
acontecerá a IX Festa em
Homenagem ao Divino
Pai Eterno, que
acontecerá das 14h às
20h, no bairro de Areias.
Na ocasião, os fiéis sairão
da Rua Capitão João
Pontes e farão o seguinte
percurso: Rua Capitão
Gregório de Albuquerque,
Rua Álvaro Fragoso, Rua
Capitão Felipe Ferreira,
Rua Capitão Gregório
Caldas, Rua Tenente
Felipe Bandeira Melo, Rua
Capitão Jacinto da Cruz,
Rua Frei Manuel Calado,
Rua Capitão Gregório de
Albuquerque e Rua
Capitão Domingos da
Costa. Os bloqueios serão
itinerantes, ou seja, serão
feitos e desfeitos de
acordo com a passagem
do público.
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