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Recife é contemplada com Iniciativa Bloomberg
para Segurança Viária Global
Para reafirmar o compromisso
com a segurança viária e
continuar estabelecendo uma
política de redução de mortes
no trânsito, a Prefeitura do
Recife, por meio da Secretaria
de Mobilidade e Controle
Urbano (Semoc) e da
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano (CTTU), foi
beneficiada com Iniciativa
Bloomberg para Segurança
Viária Global. A Bloomberg
Philanthropies é uma
organização especializada em
políticas públicas, que atua
em mais de 480 cidades ao
redor do mundo. O anúncio
foi feito nesta terça-feira (18),
durante a 3ª Conferência
Ministerial Global sobre
Segurança Viária, realizada na
Suécia. A iniciativa oferecerá
consultorias a partir do mês
de março para 30 cidades do
mundo. No Brasil, além de
Recife (PE), Salvador (BA) e
São Paulo (SP) também serão
beneficiadas.

Entre as políticas
implantadas no Recife
durante os 7 últimos anos,
estão o investimento em
educação para o trânsito,
tanto com ações educativas,
como diariamente com os
orientadores de trânsito
(conhecidos como "os
amarelinhos"); aumento da
malha cicloviária em mais de
350% desde 2013, fazendo o
Recife chegar à marca de 109
km; áreas de trânsito calmo
com refúgios de pedestres,
que destinou mais de 2.700
m² das vias recifenses para
pessoas.
“Enquanto ministros de
Transporte e Saúde de todo
o mundo se reúnem na
Suécia nesta semana para a
3ª Conferência Ministerial
Global sobre Segurança
Viária, devemos ter em
mente que essas mortes e
lesões são completamente
evitáveis. Depois de mais de
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A iniciativa contribuirá para o
Recife diminuir ainda mais as
estatísticas de mortes no
trânsito. Entre 2012 e 2019, a
cidade diminuiu em 53% o
índice de acidentes de
trânsito com vítimas fatais, de
acordo com registros da CTTU.
O resultado é fruto de
iniciativas de mobilidade
focadas nas pessoas e não nos
veículos, como destacou a
presidente da CTTU, Taciana

Ferreira. "A contribuição de
uma organização como a
Bloomberg será importante
porque a segurança viária e a
mobilidade focada em
pessoas é um compromisso
da nossa gestão. A partir daí,
o Recife consolidará ainda
mais sua política de
segurança viária com
diretrizes que buscam uma
mobilidade segura para a
população", disse.

uma década trabalhando
com nossos parceiros
internacionais e nacionais,
sabemos quais políticas e
intervenções estão salvando
vidas”, afirmou Kelly Henning,
diretora de saúde pública da
Bloomberg Philanthropies.
“Ao aumentar nosso
compromisso, podemos
dobrar nosso impacto,
aproveitando as muitas
lições que adquirimos e
adotando novas abordagens
que acreditamos que
acelerarão o progresso".
Nos últimos 12 anos, a
Bloomberg Philanthropies
investiu US$ 260 milhões
para conter mortes e
ferimentos causados por
acidentes de trânsito. Esse
investimento levou dez
países (China, Rússia,
Tailândia, Filipinas, Camboja,
Vietnã, Quênia, Brasil, Turquia
e Índia) e 12 localidades a
mudar suas leis ou políticas
para reduzir pelo menos um
fator de risco à segurança
viária. Mais de 3,5 bilhões de
pessoas estão agora
cobertas por uma nova lei ou
política de segurança viária
desde o início da Iniciativa.
Bloomberg Philanthropies A Fundação Bloomberg
trabalha em 480 cidades em
mais de 120 países ao redor
do mundo para garantir
vidas melhores e mais longas
para o maior número de
pessoas. A organização se
concentra em cinco áreas
principais para a criação de
mudanças duradouras: Artes,
Educação, Meio Ambiente,
Inovação Governamental e
Saúde Pública. A Fundação
Bloomberg abrange todas as
atividades de caridade de
Michael R. Bloomberg,
incluindo sua fundação e
suas doações pessoais. Em
2018, a Bloomberg
Philanthropies distribuiu US$
767 milhões.

Neste carnaval, Expresso da Folia tem novo ponto
de embarque no bairro da Madalena

Daniel Tavares/PCR

Foliões da Zona
Oeste da cidade
poderão
embarcar no
Extra Benfica. O
transporte
também sairá
dos shoppings
RioMar, Recife,
Plaza e Tacaruna

Para garantir a mobilidade
durante o Carnaval do Recife,
a Prefeitura do Recife, por
meio da Secretaria de
Mobilidade e Controle
Urbano (Semoc) e da
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano (CTTU)
disponibilizará mais um
ponto de embarque para os
expressos Galo e da Folia: o
hipermercado Extra,
localizado na Rua Benfica,
bairro da Madalena. Os
pontos dos shoppings, Plaza,
Tacaruna, Recife e Riomar
continuarão operando.
Quem vai curtir o Galo da
Madrugada contará com a
frota de 34 ônibus do
Expresso Galo. Já nos demais
dias da festa, o Expresso da
Folia vai garantir o ir e vir
dos foliões com uma frota de
43 veículos.

A presidente da CTTU,
Taciana Ferreira, comenta
sobre a novidade do
Expresso Extra Benfica. “Esta
era uma solicitação que a
população vinha pedindo e
nós, atendendo ao
compromisso de
democratizar ainda mais
nosso Carnaval,
viabilizamos para este ano.
O Expresso da Folia e Galo
já tinham um ponto de
embarque nas zonas Norte
e Sul da cidade, e agora
completa o círculo
beneficiando também a
Zona Oeste”.

A passagem dos coletivos será
mantida a mesma do ano
anterior, no valor de R$ 12 e
dará direito à viagem de ida e
volta. Os foliões que optarem
por deixar seus carros nos
shoppings deverão
apresentar a pulseira de
identificação na cabine de
pagamento do
estacionamento. Dessa forma,
será cobrada apenas a tarifa
inicial de cada
estabelecimento para o
período de utilização.
ORIENTAÇÕES – A CTTU
orienta que os foliões deixem
o transporte particular em
casa para diminuir o fluxo de
veículos no bairro do Recife e,
dessa forma, garantir a fluidez
do trânsito e a segurança
viária dos pedestres. 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).
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Durante a operação do
Expresso Galo, quem
embarcar no coletivo que sai
dos shoppings Plaza e
Tacaruna, e do hipermercado
Extra Benfica, vai
desembarcar na Avenida
Martins de Barros, próximo à
Ponte Giratória. Já quem
optar pelos shoppings Recife
e RioMar vai descer em
frente aos edifícios Pier
Maurício de Nassau e Pier
Duarte Coelho (Torres
Gêmeas). Os pontos de
retorno vão funcionar no
mesmo local dos pontos de
desembarque. O período de
operação dos ônibus será
das 7h às 17h30 do sábado
(22).

nos shoppings Plaza,
Tacaruna e Extra Benfica vai
desembarcar na Travessa
Tiradentes, ao lado do
Prédio da Receita Federal.
Quem optar pelos
shoppings Recife e RioMar
fará o desembarque no Cais
de Santa Rita, no sentido
Marco Zero, na altura da
Ponte Giratória. Os pontos
de retorno vão funcionar
no mesmo ponto de
desembarque. A partir do
domingo (23), o serviço
estará disponível entre as
15h e as 5h do dia seguinte,
finalizando a operação na
quarta-feira (26).

Já o Expresso da Folia
tradicional vai levar os
foliões até o Bairro do Recife.
No sábado (22), o período de
operação acontece das 18h
às 5h do domingo (23). O
passageiro que embarcar
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