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Período de transição para o Zona Azul Digital é
prorrogado
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O período de transição
para a Zona Azul Digital
foi estendido até o dia 30
de Agosto. A decisão,
anunciada pela Autarquia
de Trânsito e Transporte
Urbano do Recife (CTTU)
na última terça-feira (30),
veio acompanhada de
um reforço nas ações
para auxiliar os
motoristas na ativação

das vagas. Agora, além
dos agentes e orientadores
de trânsito, uma nova
equipe foi destacada, os
profissionais atuarão nas
áreas de Zona Azul até o
final do mês de agosto.

e pelos pontos de venda
fixos, além da folha de
papel. A CTTU já
contabilizou mais de 51 mil
downloads do aplicativo, o
que representa uma
aceitação do público.
Os condutores que ainda
tiverem dúvidas, podem
acionar o teleatendimento
da Serttel através do
número 3334.6070.

Por isso, durante este mês,
serão aceitos os formatos
de Cartão Digital de Zona
Azul obtidos pelo aplicativo

Bairro de Boa viagem recebe mudança de
circulação em vias na área de Setúbal
sentido invertido em
direção à Avenida
Visconde de
Jequitinhonha. Já as ruas
José Paraíso, José Moreira
Leal, Antônio Passos e
Líbia Castro Assis
deixaram de ser mão
dupla e tiveram o tráfego
em direção à Rua Capitão
Zuzinha e Rua Dona
Uzinha Nunes,
respectivamente.

A Autarquia de trânsito e
Transporte Urbano (CTTU),
realizou mais uma
mudança de circulação,
desta vez no bairro de Boa
Viagem. A operação
entrou em vigor na última
quinta-feira (1º). A
mudança implantou
sentido único de
circulação e ordenamento
de estacionamento nas
ruas José Moreira Leal,
José Paraíso, Antônio
Passos e Líbia Castro
Assis e na inversão de
sentido da Rua Dona
Uzinha Nunes, todas
localizadas na área de
Setúbal.

beneficiará as instituições
de ensino existentes na
área com ordenamento
de estacionamento e
manutenção de
sinalização.
A ação vai beneficiar,
ainda, a travessia de
pedestre em frente ao
Colégio Elo, localizado na
Rua Antônio Passos. Ao
todo, nove novas faixa de
pedestres serão
implantadas na área.
Além das mudanças de
circulação, será realizado
o ordenamento nas vias
para disciplinar o
estacionamento existente
em área pública e
garantir a segurança
viária dos pedestres.

O condutor que desejar
acessar a Rua Capitão
Zuzinha, deverá utilizar a
Rua José Paraíso,
utilizando a Rua José
Moreira para acessar a
Avenida Visconde de
Jequitinhonha. Além disso,
a nova circulação também
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Com a mudança, a Rua
Dona Uzinha Nunes teve o
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As ruas José Moreira Leal,
Antônio Passos, Líbia Castro
Assis e José Paraíso passam a
ter sentido único de circulação
em toda a sua extensão.

A Rua Dona Uzinha Gomes tem
o sentido de circulação invertido.

Sentido de circulação existente

Trupe da CTTU realiza Operação Volta às Aulas

A ação consistiu em
auxiliar também os
condutores, em
decorrência do aumento
do volume de veículos
nas vias. Entre os que
receberão as ações
durante o início deste
mês estão as avenidas
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Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano
(CTTU), iniciou mais
uma Operação Volta às
Aulas na cidade na
última quinta-feira (1º).
Um efetivo de 80
agentes, orientadores e
artistas educadores da
Trupe da CTTU foram
destacados para cerca
de 20 localidades para
alertar sobre uma
mobilidade consciente e
respeito mútuo.
Rui Barbosa, Engenheiro
Abdias de Carvalho,
Doutor José Rufino e Rua
Doutor José Maria.
A CTTU lembra que
estacionar em fila dupla,
sobre faixa de pedestre
ou em desacordo com a
sinalização

regulamentada na via
são infrações graves,
com multa de R$
195,23 e 5 pontos na
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Além disso, o condutor
corre o risco de ter o
veículo apreendido.

Mudança de circulação na Várzea beneficia o
acesso ao Terminal Integrado IV Perimetral
A CTTU fará mais uma
intervenção de trânsito
para melhorar a
mobilidade e garantir a
segurança viária de
condutores e pedestres.
Dessa vez, será feita uma
mudança de circulação no
bairro da Várzea. A partir
deste sábado (3), trechos
das ruas General Polidoro,
Emiliano Braga, João Sales
de Menezes, Professor
Chaves Batista e Professor
Antônio Coelho passarão a
ter sentido único de
circulação. A intervenção
beneficiará, sobretudo, as
rotas do transporte público
para o acesso ao Terminal
Integrado IV Perimetral.
Com a mudança, a Rua
General Polidoro passará a

ser mão única do trecho
da Avenida Caxangá até
a Rua João Sales de
Menezes, que também se
torna mão única a partir
daí até a Rua Professor
Antônio Coelho. Os
condutores que estão na
Rua General Polidoro e
desejam retornar para o
sentido subúrbio da
Avenida Caxangá
deverão dobrar à
esquerda na Rua João
Sales de Menezes e à
esquerda na Rua
Professor Chaves Batista,
que se tornará mão única
a partir de então.
Uma vez que trecho da
Rua Emiliano Braga, entre
as ruas Professor Chaves
Batista e General

Polidoro, terá o sentido
de circulação invertido, a
via passa a ser mão
única em toda sua
extensão a partir da pista
local da BR-101 até a
Rua General Polidoro. Já
o trecho da Rua
Professor Antônio Coelho
a partir da Rua João
Sales de Menezes
passará a ser mão única
em direção à avenida
Caxangá. Os condutores
que desejam acessar o
sentido oposto desse
trecho poderão fazê-lo
por meio da pista local
da BR-101, acessando as
ruas Emiliano Braga ou
João Sales de Menezes,
que permanecem com a
mesma circulação nesse
trecho.

Confira os esquemas
especiais de trânsito para
este domingo (4)
A CTTU montou esquemas
especiais de trânsito para
os eventos que
acontecerão neste
domingo (4). A
programação envolve
atividades esportivas e
culturais. Ao todo, mais de
40 agentes de trânsito
acompanharão os públicos
para garantir a segurança
viária de pedestres e
condutores. Além disso, a
Central de Operações de
Trânsito (COT) estará de
plantão por 24h
monitorando os principais
corredores viários da
cidade.
Na Zona Sul da cidade, a
partir das 6h, acontecerá a
corrida Santander Track
and Field Run Series
Shopping. Os atletas
sairão do estacionamento
do Shopping Recife para
Avenida Dom João VI, em
direção a Jaboatão, na
contramão da via. Na
altura do Túnel Augusto
Lucena, os atletas
atravessarão para acessar
o outro lado da avenida e
seguirão no sentido Centro
até acessar a Via Mangue.
Na imediação do
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Supermercado Extra, os
atletas iniciarão o retorno
pelo mesmo percurso.
Algumas vias serão
bloqueadas para a
circulação de veículos
com o intuito de garantir a
segurança viária dos
participantes.
Os condutores que
quiserem acessar a
Avenida Desembargador
José Neves serão
desviados para Avenida
Desembargador João
Paes. Serão feitos
bloqueios para que os
condutores não acessem
a Avenida
Desembargador José
Neves. Além disso, a
Avenida Dom João VI, a
Ponte Governador Paulo
Guerra e a Via Mangue
também serão
bloqueadas. A CTTU
recomenda que os
condutores que
desejarem seguir do
Centro ou da Zona Norte
em direção à Zona Sul
utilizem as avenidas
Herculano Bandeira e
Domingos Ferreira. Para
os condutores que
desejarem sair da Zona
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Sul para o Centro ou
Zona Norte, a
recomendação é que
sigam pelas avenidas
Conselheiro Aguiar ou
Boa Viagem e Antônio de
Goes. A previsão é que
os bloqueios sejam
desfeitos por volta das
12h.
No Centro, acontecerá o
Concurso para Sargento
do Exército, que fechará
a Rua Padre Inglês das
6h às 17h. Os condutores
que vêm pela Rua João
Fernandes Vieira e
desejarem acessar a
Avenida Conde da Boa
Vista deverão dobrar à
direita na Rua Osvaldo
Cruz. Agentes de trânsito
estarão no local para
orientar os condutores.
Já na Zona Norte,
acontecerá o evento Pitu
na Roça, no Morro da
Conceição. Agentes de
trânsito acompanharão o
evento das 14h às 22h e,
se necessário, o acesso
ao morro será controlado,
a depender do fluxo de
pedestres durante o
evento.
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