
Informativo Semanal da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife

Recife, 19 de Dezembro de 2019     |    #120 

Visualizar este e-mail no seu navegador

Recife comemora seis anos de Faixa Azul e 
entrega nova etapa na Mascarenhas de Moraes

PCR entregará mais 1,6 km de rota ciclável 
ainda em 2019

CTTU implanta novas faixas de pedestre em 
frente a escolas municipais

Mais espaço e conforto 
para as pessoas que 
andam de ônibus. Com 
esse compromisso, a 
Prefeitura do Recife, por 
meio da Secretaria de 
Mobilidade e Controle 
Urbano (Semoc) e da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano 
(CTTU) implantou, ainda 
em 2013, o Projeto 
Faixa Azul, que garante 
espaço exclusivo para 
ônibus em diversas vias 
da cidade. O projeto 
completou seis anos na 
última segunda-feira 
(16) e, em alusão à 
data, foi entregue a II 
Etapa da Faixa Azul da 
Avenida Marechal 
Mascarenhas de 
Moraes. O novo trecho, 
de 5 km, completou os 
14 km do equipamento 
na via. Desde 2013, já 
foram implantados mais 
de 36 km de Faixa Azul, 
que fez o Recife chegar 
à marca de 58 km de 
corredores exclusivos 
para ônibus.

No sentido Centro, o 
novo trecho tem início 
na altura da Rua 
Remígio e segue até a 
UPA da Avenida 
Marechal Mascarenhas 
de Moraes e, no sentido 
oposto, em direção ao 
Aeroporto, inicia na Rua 
Arthur Lopes até a 
Avenida Centenário 
Alberto Santos Dumont. 
Dessa forma, o 
equipamento completo 
segue em direção ao 
Centro da Rua Remígio 
até as proximidades da 
Ponte Motocolombó. No 
sentido Aeroporto, o 
equipamento completo 
começa na altura da 
Rua Julio Verne e 
termina na Avenida 
Centenário Alberto 
Santos Dumont. A CTTU 
fez manutenção da 
sinalização horizontal 
em todo o trecho. O 
equipamento funciona 
das 6h às 22h e tem o 
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objetivo de diminuir o 
tempo de viagem dos 
transportes públicos.

A presidente da CTTU, 
Taciana Ferreira, 
defende a implantação 
da Faixa Azul nos 
corredores viários para 
garantir o direito à 
mobilidade das pessoas 
que utilizam transporte 
coletivo. “A mobilidade é 
um direito e precisa ser 
garantido às pessoas 
que utilizam transporte 
coletivo. Em sua maioria, 
vêm de locais distantes 
do centro do Recife, que 
é o grande ponto de 
interesse. Por isso, 
trabalhamos para 
diminuir o tempo de 
viagem dessa pessoa e 
garantir mais qualidade 
de vida aos passageiros 
e aos motoristas e 
cobradores, também, 
que enfrentarão um 
trânsito menos intenso 
durante os percursos”, 
pontua.

A ampliação das faixas 
exclusivas para 
transportes públicos 
demonstra o diferencial 
desta gestão da 
Prefeitura do Recife em 
fazer por quem mais 
precisa e o 
posicionamento da PCR 
em garantir o direito à 
mobilidade e mais 
qualidade de vida a esse 
público. Os usuários de 
transporte coletivo, em 
sua maioria 
trabalhadores e 
estudantes, têm a 
diminuição do tempo de 
viagem nas localidades 
contempladas com os 
equipamentos. Na Faixa 
Azul das avenidas 
Herculano Bandeira e 
Domingos Ferreira, por 
exemplo, houve um 
ganho de 118% na 
velocidade dos 
transportes coletivos e, 
na Avenida Marechal 
Mascarenhas de Moraes, 
o equipamento garantiu 
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mais 66% na velocidade 
desses veículos.

De acordo com a 
pesquisa de origem e 
destino desenvolvida 
pelo Instituto Pelópidas 
Silveira, mais de 78% dos 
recifenses vão ao 
trabalho utilizando um 
dos seguintes modais: 
transporte público, 
bicicleta ou a pé, o que 
revela a importância das 
faixas azuis na cidade. 
Para além dos grandes 
corredores, a CTTU 
garante a mobilidade dos 
ônibus nas periferias por 
meio de disciplinamento 
de estacionamentos e 
intensificação das 
fiscalizações para coibir 
irregularidades como 
parada sobre calçada e 
estacionamentos em 
locais em desacordo com 
a sinalização e, dessa 
forma, garante espaços 
na vias aos transportes 
coletivos.

A fiscalização da Faixa 
Azul é realizada através 
de rondas, efetuadas 
pelos agentes de trânsito 
da CTTU. Além disso, a 
faixa da Avenida 
Mascarenhas de Moraes 
possui equipamentos de 
fiscalização eletrônica. 
Os equipamentos 
funcionam conectados 
entre si e apenas os 
condutores que são 
flagrados por duas ou 
mais câmeras são 
notificados. Essa medida 
visa garantir que os 
veículos que circularem 
na Faixa Azul para 
acessar lotes ou 
convergir à direita não 
sejam autuados. De 
acordo com o artigo 184 
do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), a multa 
para os condutores que 
desrespeitarem a 
sinalização é gravíssima, 
no valor de R$ 293,47 e 7 
pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH).
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Além do Baile do Menino 
Deus, acontecerá, 
também, outros eventos 
durante o sábado (21) e o 
domingo (22). A CTTU 
estará no local para 
garantir a mobilidade dos 
pedestres e condutores. 
Além disso, a Central de 
Operações de Trânsito 
(COT) estará de plantão 
24h monitorando os 
principais corredores 
viários da cidade.

No sábado (21), 
acontecerá um show da 
banda Tio Bruninho no 
Parque Santana, na Zona 
Norte do Recife, entre as 
18h e 20h. A princípio, 
nenhuma via será 
fechada. Agentes de 
trânsito da CTTU estarão 
no local fazendo o 
monitoramento, com o 
objetivo garantir mais 
segurança no 
deslocamento dos 
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pedestres, viabilizar o 
tráfego na localidade e 
facilitar a chegada do 
público.

Já no domingo (22), o 
bairro da Jaqueira recebe 
o XII CICORRE - Circuito 
de Corredores do Recife. 
A CTTU acompanhará o 
evento com agentes e 
orientadores de trânsito 
fazendo bloqueios 
itinerantes, aqueles que 
são feitos e desfeitos 
conforme a passagem do 
público. A operação será 
das 7h30 às 9h. O público 
sairá da Avenida Rui 
Barbosa, passando pela 
Rua Leonardo Bezerra 
Cavalcanti, Rua Jorge 
Gomes de Sá, Rua Álvaro 
Macedo, Rua Antônio 
Vitrurio, Rua Luiz 
Guimarães, Rua Tapacurá, 
e terminando na Rua Pinto 
Campos. A volta será pelo 
mesmo percurso.
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A partir das 10h do 
domingo (22), no bairro 
do Prado, acontecerá a 
Festa de Natal para as 
Crianças do Grupo 
Espírita Mahatma 
Gandhi. Para viabilizar o 
evento, que acontece na 
Rua Pinto Júnior, a CTTU 
irá interditar esta via.  
A ação deve acontecer 
até as 17h, horário 
previsto para a 
dispersão total do 
público.

Ainda no domingo (22), 
o bairro de San Martin 
recebe o Natal 
Solidário, no Giradouro 
que leva o mesmo nome, 
das 17h às 20h. Para 
garantir a segurança 
viária no local, um 
efetivo será destacado e 
fará as orientações 
necessárias. A princípio, 
não haverá interdição de 
nenhuma faixa.

A partir das 10h do 
domingo (22), no bairro 
do Prado, acontecerá a 
Festa de Natal para as 
Crianças do Grupo 
Espírita Mahatma 
Gandhi. Para viabilizar o 
evento, que acontece na 
Rua Pinto Júnior, a CTTU 
irá interditar esta via.  
A ação deve acontecer 
até as 17h, horário 
previsto para a 
dispersão total do 
público.

Ainda no domingo (22), 
o bairro de San Martin 
recebe o Natal 
Solidário, no Giradouro 
que leva o mesmo nome, 
das 17h às 20h. Para 
garantir a segurança 
viária no local, um 
efetivo será destacado e 
fará as orientações 
necessárias. A princípio, 
não haverá interdição de 
nenhuma faixa.

Rotas existentes

Zona 30

1ª Etapa - Rota Boa Vista

2ª Etapa - Rota Boa Vista

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), reafirma o 
compromisso com a 
segurança viária dos 
ciclistas e com o 
investimento em uma 
mobilidade sustentável. 
Até o fim do mês de 
dezembro, a capital 
pernambucana receberá a 
II Etapa da Ciclofaixa Boa 
Vista, com mais 1,6 km de 
extensão. Somados ao 0,4 
km da I Etapa, a Ciclofaixa 
Boa Vista terá 2 km. A 
partir daí, o Recife 
passará a contar com 103 
km de malha cicloviária, o 
que representa uma 
expansão de 330% em 
relação a 2013, quando 
havia 24 km.
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A nova rota terá início na 
Rua da Aurora e seguirá 
pela Rua do Riachuelo, 
Rua do Hospício, Avenida 
Oliveira Lima, até a Rua 
João Fernandes Vieira, na 
imediação da Rua 
Joaquim Felipe. As duas 
etapas da Ciclofaixa Boa 
Vista (2 km) se conectam 
ao Eixo Cicloviário Camilo 
Simões (5,1 km), que se 
liga à Rota Graça Araújo 
(4,2 km), Rota Santo 
Amaro (6,2 km) e à 
Ciclofaixa Av. Norte (1,47 
km). Juntos, os 
equipamentos somam 19 
km de rotas cicláveis 
interligadas no centro do 
Recife.

A presidente da CTTU, 
Taciana Ferreira, reafirma 
o compromisso da gestão 
com a segurança viária 
dos ciclistas. “Cada vez 
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mais, a gestão afirma o 
compromisso com a 
segurança do ciclista 
expandindo a malha 
cicloviária da nossa 
cidade. Nas ações de 
mobilidade, o ciclista e o 
pedestre têm sido 
prioridade porque são os 
mais frágeis no trânsito”, 
destaca.

É importante ressaltar 
que aqueles que 
insistirem no 
descumprimento da 
sinalização podem ser 
notificados. As multas 
podem ser grave, em 
caso de estacionamento 
irregularmente na 
ciclofaixa (R$ 195,23 e 5 
pontos na CNH); ou 
gravíssima multiplicada 
por 3x, se transitar na 
ciclofaixa (R$ 880,41 e 7 
pontos na CNH).
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Pensando na segurança 
viária e conforto dos 
estudantes, a Prefeitura 
do Recife, por meio da 
Secretaria de Mobilidade 
e Controle Urbano 
(Semoc) e da Autarquia 
de Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU), 
implantará, até o final de 
dezembro, 16 novas faixas 
de pedestres  para 
atender escolas 
municipais em diversos 
pontos da capital. Até 
2020, 240 escolas 
municipais serão 
contempladas com as 
novas travessias para 
pedestres.

As ruas contempladas 
inicialmente serão: Rua 
Gomes Pacheco, Rua 
Oliveira Lima, Estrada dos 
Pintos, Avenida General 
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San Martin, Rua Iguatu, 
Rua 21 de Abril, Avenida 
Aníbal Benévolo, Rua 
Chapada de Araripe, Rua 
Tomé Gibson, Avenida 
Santos e Rua Oliveira da 
Fonseca. As medidas 
visam melhorar a condição 
de travessia de quem 
circula na área, 
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CTTU avança na regulamentação de transportes 
por aplicativos e implanta pontos de embarque e 
desembarque no Aeroporto e TIP

Na quarta-feira (18), 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), iniciou a 
operação dos pontos de 
embarque e desembarque 
para transportes por 
aplicativo no Aeroporto 
Internacional dos 
Guararapes e no Terminal 
Integrado de Passageiros 
(TIP).

Os pontos receberam 
sinalização vertical para 
indicar a área destinada 
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ao embarque e 
desembarque de 
passageiros. No 
Aeroporto, o ponto de 
desembarque será nos 
portões B1 e B2. Já o de 
embarque, onde os 
passageiros deverão 
aguardar o veículo, está 
na altura dos portões B5 e 
B6. No TIP, a nova 
sinalização está na rampa 
de acesso, próxima à área 
de embarque e 
desembarque comum. A 
medida atende às 
exigências da Lei 
Municipal nº 18.528/2018, 
que prevê que a CTTU 
destine áreas de 
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de acesso, próxima à área 
de embarque e 
desembarque comum. A 
medida atende às 
exigências da Lei 
Municipal nº 18.528/2018, 
que prevê que a CTTU 
destine áreas de 

embarque e desembarque 
em locais como Aeroporto 
e o TIP.

Atualmente, o Recife 
possui duas empresas de 
transportes por aplicativos 
credenciadas na cidade: 
Uber e Mobilidade Card. 
No momento, as 
empresas estão em 
processo de enviar o 
banco de dados à 
Prefeitura do Recife para 
dar informações sobre os 
motoristas e suas 
corridas. Após o término 
desse processo, a CTTU 
iniciará a fiscalização, 
ainda sem data definida.
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CTTU monta esquema especial de trânsito para o 
Baile do Menino Deus

A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) montou um 
esquema de 
monitoramento de trânsito 
para o Baile do Menino 
Deus, que acontece nos 
dia 23, 24, 25, no Marco 
Zero, Bairro do Recife. 
Além dos dias da 
apresentação, a Autarquia 
preparou um esquema 
para viabilizar a realização 
dos ensaios nos dias 20, 
21 e 22. Durante os seis 
dias de operação, haverá 
monitoramento da área a 
partir das 16h, e boa 
parte das vias de acesso 
ao Marco Zero ficarão 
bloqueadas a partir das 
19h. No total, um efetivo 
com 135 agentes e 
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orientadores de trânsito 
irá monitorar o trânsito 
para proporcionar maior 
fluidez nas proximidades 
do local.

Durante os ensaios, que 
iniciam neste fim de 
semana, apenas a 
Avenida Alfredo Lisboa 
ficará interditada para o 
acesso de veículos. As 
ruas Mariz e Barros e 
Madre de Deus terão a 
circulação liberada. Ao 
longo do evento, nos dias 
23, 24 e 25, além da 
Avenida Alfredo Lisboa, 
também ficará bloqueada 
as ruas Vigário Tenório e 
do Bom Jesus, a partir da 
altura do cruzamento com 
a Avenida Barbosa Lima.  
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A depender da 
necessidade, o bloqueio 
será expandido para a 
Ponte Giratória. Nesse 
caso, a Avenida Martins 
de Barros deverá ser 
usada como rota 
alternativa. 

Haverá, ainda, pontos de 
monitoramento no 
cruzamento da Avenida 
Cais do Apolo com a 
Avenida Rio Branco; na 
Avenida Marquês de 
Olinda com a Rua Dona 
Maria César; na Avenida 
Rio Branco com a Rua da 
Guia; na Avenida Rio 
Branco com a Rua do 
Bom Jesus e na Rua do 
Bom Jesus com a Avenida 
Barbosa Lima.
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Confira os esquemas 
especiais de trânsito para os 
eventos do fim de semana.

especialmente dos 
estudantes. Nas ruas 
beneficiadas, além da 
implantação das novas 
faixas de pedestres, as 
antigas também serão 
requalificadas, garantindo 
mais tranquilidade aos 
estudantes, pais e 
professores.
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