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CTTU entrega novas faixas de pedestres em 
escolas na operação Volta às Aulas

Mais espaço para os ciclistas: PCR entrega novos 5 
km de rotas cicláveis e amplia rede para 109 km 
em toda cidade

Para garantir um retorno 
tranquilo após as férias 
escolares e mais 
segurança viária à 
população, a Prefeitura 
do Recife, por meio da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano 
(CTTU), iniciará, nesta 
segunda-feira (3), a 
Operação Volta às Aulas 
na capital 
pernambucana. A ação 
acontece até a 
sexta-feira (7), com 80 
agentes e orientadores 
de trânsito espalhados 
nos corredores mais 
movimentados, dentre 
eles, as avenidas Rui 
Barbosa, Dom João VI, 
Rua Bernardino Pessoa, 
Estrada do Arraial e 
Estrada de Belém. 
Artistas educadores da 
Trupe da CTTU também 
estarão nas ruas 
realizando ações 
educativas no entorno 
das escolas, 
promovendo diálogos e 
atividades lúdicas. Este 
ano, além da operação 
de trânsito, 30 escolas 
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serão contempladas com 
novas sinalizações 
focadas na mobilidade 
dos pedestres.

Com o tema “No Trânsito, 
Educação é a Melhor 
Lição”, a Trupe da CTTU 
irá às ruas para 
conscientizar a criançada 
sobre boas práticas no 
trânsito, convidando os 
cidadãos a refletirem 
sobre o uso do espaço 
público. A operação 
marca o início de mais um 
ano de campanhas 
educativas focadas na 
mobilidade consciente, 
que contemplam todos os 
atores do nosso trânsito - 
motoristas, ciclistas e 
pedestres. Para deixar a 
operação mais divertida e 
estimulante para os 
pequenos, a Autarquia 
convidou os personagens 
Super Semáforo, Faixa 
Amiga, Trombada, 
Plaquita e Zé Legal.
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CTTU realizou 
sinalização no entorno 
de mais de 30 escolas 
em bairros como Ibura, 
Brasília Teimosa e 
Imbiribeira. A nova 
sinalização traz mais 
faixas de pedestres e 
placas de sinalização 
que dão prioridade aos 
pedestres. Até o final de 
2020, a gestão 
contemplará 240 
escolas municipais com 
novas travessias e 
requalificação de faixas 
já existentes.

TRANSPORTE 
ESCOLAR -  A Prefeitura 
do Recife, através da 
CTTU, incentiva o uso 
do Transporte Escolar 
regulamentado, uma vez 
que, além de ser uma 
opção segura para os 
alunos, o serviço diminui 
o número de veículos 
que circula nas ruas da 
cidade no horário de 
pico. Em média, a CTTU 
regulamenta cerca de 
800 veículos todos os 
anos para o serviço.
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Recife reafirma o seu 
compromisso com a 
segurança viária dos 
ciclistas. Até a primeira 
quinzena de fevereiro, a 
Prefeitura da Cidade, 
por meio da Secretaria 
de Mobilidade e 
Controle Urbano 
(Semoc) e da Autarquia 
de Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU) 
entregará mais 5 km de 
rotas cicláveis que, 
somados aos já 
existentes, farão a 
cidade chegar à marca 
de 109 km de rotas 
cicláveis, 354% a mais 
que em 2013, quando 
havia 24 km. As novas 
rotas serão implantadas 
em áreas do Centro e 
Zona Sul da cidade. 
Além disso, a CTTU 
também entregará a 
requalificação da 
Ciclofaixa Binário de 
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Casa Amarela (Arraial X 
Encanamento).

No Centro do Recife, a 
nova rota ciclável será a 
terceira fase da 
Ciclofaixa Boa Vista, 
com 2,4 km de extensão. 
O trecho será mais uma 
conexão para Ciclovia 
Jornalista Graça Araújo, 
utilizando a Rua Bispo 
Cardoso Ayres. Além 
disso, a rota passará 
pelo Beco do Estudante 
(onde o espaço será 
compartilhado entre 
ciclistas e pedestres), e 
vai até a Avenida Conde 
da Boa Vista. A Rota 
também se conectará à 
sua segunda etapa 
saindo da Rua João 
Fernandes Vieira para 
Rua Joaquim Felipe, 
Avenida João de Barros 
e Rua Montevidéu. 
Dessa forma, serão 33 
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km de rotas interligadas no 
Centro e na Zona Norte do 
Recife através das 
seguintes rotas: Jornalista 
Graça Araújo, Eixo 
Cicloviário Camilo Simões, 
Rota Santo Amaro, Ciclovia 
Avenida Norte, Ciclofaixa 
Othon Paraíso, Rota 
Marquês de Abrantes, 
Ciclofaixa Santos Dumont e 
Ciclofaixa Professor José 
dos Anjos.

A Autarquia de 
Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife (Emlurb) 
realizou o recapeamento 
em toda a extensão da 
ciclofaixa da Rua Bispo 
Cardoso Aires. O serviço, 
que garante mais 
segurança aos ciclistas, 
custou R$ 62.081,59 e foi 
realizado numa área de 
1.430 m². O trabalho foi 
feito em dezembro 
passado.
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Para atender a Zona 
Sul, a CTTU implantará 
a Ciclofaixa Geraldão, 
que passará ao redor do 
Ginásio e possuirá 2,6 
km de extensão. O 
equipamento terá início 
na Avenida Senador 
Robert Kennedy e 
seguirá pelas ruas 
Tavares Correia, Alan 
Kardec, Jornalista 
Cleófas de Oliveira para 
cruzar a Avenida 
Mascarenhas de Moraes 
e seguir pela Rua 
Jalisco, Avenida Sul, 
onde se conectará com 
a Estação de Metrô 
Antônio Falcão. Além 
disso, a rota continuará 
pela passarela de 
pedestre da Estação 
Shopping Recife para 
acessar a Rua Soldado 
Sinésio Aragão. Esta 
rota se conecta à 
Ciclofaixa Antônio 
Falcão. A Ciclofaixa 
Antônio Falcão também 
se conecta com a 
Ciclovia Via Mangue, 
Rota Professor João 
Medeiros, Ciclovia 
Shopping e Ciclofaixa 
Jardim Beira Rio, 
formando, ao todo, 12 
km de malha cicloviária 
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interligada para atender 
ao público na Zona Sul.

Em fevereiro, será 
entregue, também, a 
requalificação da 
Ciclofaixa Binário de 
Casa Amarela. No trecho 
da Estrada do 
Encanamento, a rota foi 
duplicada e passará a 
ser bidirecional, 
proporcionando mais 
segurança viária aos 
ciclistas e a 
possibilidade de pedalar 
nos dois sentidos. Nos 
demais trechos, o 
equipamento recebeu 
manutenção em toda a 
sinalização.

Para regulamentar a 
implantação das novas 
rotas, a CTTU vai realizar 
a manutenção de toda 
sinalização vertical e 
horizontal das vias 
correspondentes. Além 
disso, a maior parte dos 
percursos passará a ter 
velocidade 
regulamentada de 40 
km/h onde for ciclofaixa 
ou 30 km/h onde for 
ciclorrota e rua de 
pedestres compartilhado 
com bicicletas. É 
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importante ressaltar que, 
com o objetivo de dar 
mais segurança viária a 
todos os modais, a CTTU 
também realizará o 
disciplinamento dos 
estacionamentos 
existentes nas vias nas 
quais as novas rotas 
serão implantadas.

Durante as semanas 
seguintes ao início da 
operação de cada novo 
equipamento, que 
acontecerão conforme o 
serviço de sinalização for 
concluído, serão 
destacadas equipes de 
agentes e orientadores 
de trânsito para realizar o 
trabalho de 
monitoramento e 
orientação nos locais. 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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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) preparou 
esquemas especiais de 
trânsito para viabilizar a 
mobilidade dos cidadãos 
durante os blocos 
carnavalescos deste fim 
de semana. Cerca de 25 
agentes de trânsito 
estarão nas ruas para 
orientar condutores e 
pedestres. Além disso, a 
Central de Operações de 
Trânsito (COT) estará de 
plantão por 24h, 
monitorando os principais 
corredores viários da 
cidade. Confira:

No sábado (1º), a CTTU 
acompanhará dois blocos 
de rua na Zona Norte da 
cidade. O primeiro, O 
Bloco É Nosso, dará a 
volta na Praça de Casa 
Forte, e se concentrará 
nesta região. A Autarquia 
destacou agentes para 
orientar condutores e 
pedestres no entorno da 
praça. A equipe fará 
bloqueios itinerantes ao 
redor da Praça, aqueles 
que são feitos e desfeitos 
de acordo com a 
passagem do público.

Ainda no sábado (1º), o 
Bloco Seu Cahu É Meu 
sairá, às 18h30, da Rua 
Horácio Cahu, no bairro 
da Torre, seguirá pela Rua 
Laura Campelo, Rua 
Conde do Irajá, Praça 
Professor Barreto 
Campelo, Rua José 
Holanda, e retornará para 
a Rua Horácio Cahu, onde 
acontecerá uma interdição 
da via em virtude do 
evento. Nas demais vias, 
serão feitos bloqueios 
itinerantes. A dispersão do 
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público está prevista para 
as 21h, horário que o 
tráfego de veículos 
também será normalizado.

Também no sábado (1º), 
dessa vez na Zona Sul, no 
bairro de Boa Viagem, a 
CTTU fará o 
monitoramento do bloco 
Comigo é na Base do 
Beijo, a partir das 13h. Os 
foliões farão a 
concentração na Rua 
Antônio de Sá Leitão e 
sairão pela Rua Tenente 
João Cícero, seguindo 
pela Rua Ministro Nelson 
Hungria, Rua Padre 
Bernardino Pessoa, 
voltando para a Rua 
Ministro Nelson Hungria, 
para acessar a Rua 
Antônio Falcão, Via 
Mangue, Rua Antônio 
Falcão, com término na 
Rua Sargento Silvino 
Macedo. A operação de 
trânsito terminará junto 
com o bloco, às 19h. Os 
bloqueios também serão 
itinerantes. 

Já no domingo (2), o 
bairro de Casa Amarela 
receberá o Bloco A Turma 
do Piriquito, com apoio 
dos agentes de trânsito 
entre as 12h e 18h, horário 
previsto para duração da 
festa. O público sairá da 
Rua Vasco da Gama e 
passará pela Rua Padre 
Lemos, Mercado de Casa 
Amarela, Estrada do 
Arraial, novamente pelo 
Mercado de Casa 
Amarela, com término no 
supermercado Kanela. 
Agentes de trânsito farão 
bloqueios itinerantes.

Na noite de domingo (2), 
haverá outro bloco no 
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bairro de Casa Amarela, o 
Sindicato na Folia, com 
saída às 18h do Largo de 
Casa Amarela e percurso 
que passará pela Rua 
Padre Lemos, Rua Pedro 
Allain, Avenida Norte, com 
término na Rua Pedro 
Allain. Para este cortejo, 
serão feitos bloqueios 
itinerantes, a princípio, 
sem interdição de 
nenhuma rua. Os agentes 
de trânsito vão atuar no 
local até a dispersão total 
do público, prevista para 
acontecer por volta da 
23h.

Na Zona Sul, no bairro do 
Ibura de Baixo, a 
Autarquia preparou um 
esquema de trânsito para 
atender o Bloco do 
Jacaré, marcado para 
acontecer das 12h às 18h 
do domingo (2). A 
concentração e a saída 
serão na Rua Rio da Prata 
até a Rua Floresta da 
Cunha, em toda sua 
extensão.

ORIENTAÇÕES - A CTTU 
aconselha o torcedor a 
chegar cedo aos eventos 
para evitar retenções e 
corre-corre. Os 
condutores também 
devem estar atentos à 
sinalização que proíbe 
estacionamento. A 
fiscalização será rigorosa 
e o veículo flagrado sobre 
calçadas ou em fila dupla 
corre o risco de ser 
rebocado. Já o motorista 
pode receber multas entre 
leve, média e grave, no 
valor de R$ 88,38 (três 
pontos na CNH), R$ 
130,16 (quatro pontos na 
CNH) ou 195,23 (cinco 
pontos na CNH).

bairro de Casa Amarela, o 
Sindicato na Folia, com 
saída às 18h do Largo de 
Casa Amarela e percurso 
que passará pela Rua 
Padre Lemos, Rua Pedro 
Allain, Avenida Norte, com 
término na Rua Pedro 
Allain. Para este cortejo, 
serão feitos bloqueios 
itinerantes, a princípio, 
sem interdição de 
nenhuma rua. Os agentes 
de trânsito vão atuar no 
local até a dispersão total 
do público, prevista para 
acontecer por volta da 
23h.

Na Zona Sul, no bairro do 
Ibura de Baixo, a 
Autarquia preparou um 
esquema de trânsito para 
atender o Bloco do 
Jacaré, marcado para 
acontecer das 12h às 18h 
do domingo (2). A 
concentração e a saída 
serão na Rua Rio da Prata 
até a Rua Floresta da 
Cunha, em toda sua 
extensão.
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Ciclofaixa Boa Vista (3 Etapa)

CTTU monta esquema de trânsito para blocos de 
carnaval neste fim de semana

Além do acompanhamento dos blocos de carnaval, a CTTU também elaborou 
um esquema especial de trânsito para acompanhar o jogo entre Santa Cruz x 
Vitória das tabocas, que acontece neste domingo (2), às 16h, no Estádio José 
do Rêgo Maciel, no bairro do Arruda. As operações de interdição e 
monitoramento da área terão início às 13h e vão contar com uma equipe de 
cerca de 20 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 19h, 
horário previsto para a dispersão total do público.

FUTEBOL


