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Esquema de trânsito para Procissão de Nossa
Senhora do Carmo

A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) preparou
um esquema especial de
circulação para
acompanhar a Procissão
de Nossa Senhora do
Carmo, que acontece na
próxima terça-feira (16),
com saída da Avenida
Dantas Barreto, no centro
da cidade, a partir das
16h. O evento faz parte da
programação da 323ª
edição da festa em
homenagem à padroeira
do Recife. Para garantir a
segurança viária, um
efetivo de 50 agentes de
trânsito irá monitorar e
interditar o tráfego em
diversas vias do Centro. A
expectativa é que a área
seja desbloqueada para a
circulação de veículos por
volta das 21h, horário
previsto para o término do
evento e dispersão do
público. Além do efetivo
escalado presencialmente

para orientar os condutores
e pedestres durante o
evento, a Central de
Operações de Trânsito
(COT) ficará de plantão 24h
para monitorar os principais
corredores viários da
cidade.
A procissão sairá do Pátio
da Igreja do Carmo, na
Avenida Dantas Barreto, e
seguirá pela Avenida Nossa
Senhora do Carmo, Avenida
Martins de Barros, Praça da
República, Rua do Sol,
Avenida Guararapes e
retorna para a Avenida
Dantas Barreto. Os
condutores deverão ficar
atentos aos bloqueios que
serão montados, a partir
das 15h30, no início da
Avenida Dantas Barreto
(faixa da esquerda),
próximo ao Palácio da
Justiça; e nos cruzamentos
da Rua Siqueira Campos
com Avenida Dantas
Barreto; da Avenida

Guararapes com Avenida
Dantas Barreto; da Avenida
Nossa Senhora do Carmo
com Rua do Imperador; e
ainda da Avenida Martins
de Barros com Avenida
Nossa Senhora do Carmo.
Os desvios para aqueles
que desejam acessar as
áreas no entorno da festa
serão realizados pela Rua
da Aurora, Ponte do
Limoeiro, Avenida Cais do
Apolo, Rua Madre de Deus,
Ponte Giratória e Avenida
Martins de Barros. Aqueles
que estão no Centro e
desejam seguir em direção
à Zona Sul poderão realizar
o mesmo percurso,
pegando o Cais de Santa
Rita após a Ponte Giratória.
Já aqueles que estão na
Zona Sul e desejam
acessar o Bairro do Recife,
deverão seguir pelo Cais
de Santa Rita, Avenida
Martins de Barros e Ponte
Buarque de Macedo.

CTTU divulga esquemas
especiais de trânsito para
eventos neste fim de semana
A Autarquia Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) montou
esquemas especiais de
trânsito para os eventos
que acontecerão neste
sábado (13) e domingo
(14), que envolvem
atividades esportivas. Ao
todo, mais de 70 agentes
de trânsito acompanharão
as programações e, além
disso, a Central de
Operações de trânsito
estará de plantão por 24h
monitorando os principais
corredores viários da
cidade.
No sábado (13), a partir
das 16h, acontecerá a
Corrida Show Duramais,
no Centro do Recife. A
CTTU montou um esquema
especial de trânsito para a
passagem segura do
público. A previsão para o
término dos bloqueios é às
20h. O percurso terá início
no Cais da Alfândega e
seguirá pela Ponte
Giratória, Cais Santa Rita,
Viaduto do Forte das Cinco
Pontas e Cais José
Estelita, onde o público
fará o retorno e seguirá,
novamente, para o Forte
das Cinco Pontas, Cais
Santa Rita, Ponte Giratória,
Avenida Alfredo Lisboa,
Avenida Militar, Ponte do
Limoeiro, onde retornará e
seguirá pela Avenida
Militar, Avenida Alfredo
Lisboa e Cais da
Alfândega.
Para viabilizar a segurança
viária do público e dos

Endereço
Rua Frei Cassimiro, 91
Santo Amaro | Recife- PE
CEP:50 100 260
Contato:
Funcionamento das 8h às 17h
Fone: 3355-5300
Teleatendimento 24h:
0800 081 1078
Site:
cttu.recife.pe.gov.br

condutores, alguns
bloqueios serão feitos
pelos agentes de trânsito.
O primeiro será no Cais
José Estelita, então os
condutores que vêm da
Zona Sul da cidade
deverão seguir pela
Avenida Governador
Agamenon Magalhães
para acessar o centro. A
Ponte Buarque de
Macedo também será
bloqueada, o que fará
com que os condutores
que vêm pela Praça da
República girem à direita
na Rua do Imperador
Dom Pedro II. A Avenida
Martins de Barros
também será bloqueada
e o desvio será à
esquerda na Rua Siqueira
Campos. Quem vem no
Cais do Apolo em direção
ao subúrbio deverá fazer
o retorno na própria via.
Já os condutores que
vêm pela Rua do Peixoto,
no bairro de São José,
serão desviados para a
Avenida Imperial.
No domingo (14),
acontecerá outra corrida,
dessa vez na Zona Sul da
cidade. Os atletas sairão
da Avenida Boa Viagem,
na altura do 2º Jardim, e
seguirão até o fim da via
para acessar a Rua
Comendador Morais e a
Avenida Brasília
Formosa, até o Parque
das Esculturas. Na
ocasião, agentes de
trânsito farão o bloqueio
apenas das faixas da
direita nas vias do

percurso para garantir a
passagem segura do
público e a mobilidade
dos veículos. A previsão
para o término é às 13h.
Ainda no domingo (14),
às 18h, acontecerá o
jogo entre Santa Cruz e
Botafogo/PB, no estádio
José do Rêgo Maciel, no
Bairro do Arruda. As
operações de interdição
e monitoramento da área
terão início às 15h e vão
contar com uma equipe
de agentes de trânsito,
dispostos em pontos
fixos ou em motos e
viaturas. A Autarquia 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
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 as 21h,
horário previsto para a
dispersão total do
público.
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