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Mais segurança no trânsito: CTTU faz intervenção
no bairro dos Coelhos

Ponte Joaquim Cardozo

Circulação ordenada

Nova Geometria

Nova Circulação

Circulação Existente

Para aumentar a segurança
viária dos cidadãos que
trafegam no bairro dos
Coelhos, 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) ordenou o
trânsito na Ponte Joaquim
Cardozo, próximo à Rua dos
Coelhos, na última
quarta-feira (4). O projeto
consiste na implantação de
uma nova geometria no
final da Ponte, que ordena a
convergência segura dos
veículos nas vias mais
próximas e dá um novo
movimento aos veículos
que vêm da Rua Francisco
Alves para acessar a Ponte
Joaquim Cardozo.
A nova geometria serve
para evitar os conflitos de
circulação recorrentes para
os dois sentidos das ruas
Padre Venâncio, dos
Coelhos, Esparadrapo e de
retorno à Ponte Joaquim
Cardozo, de forma que os
veículos sigam de maneira
ordenada e mais segura.

Com a mudança, há uma
nova possibilidade para o
condutor que vem da Rua
Francisco Alves em direção
ao bairro dos Coelhos: além
da conversão à direita na
Rua dos Coelhos, existente
anteriormente, passou a ser
permitida, também, a
conversão à esquerda para
os condutores que
desejarem acessar a Ponte
Joaquim Cardozo
diretamente.
Para garantir a fluidez do
trânsito, a CTTU fez o
ordenamento de
estacionamento na Rua dos
Coelhos e a manutenção da
sinalização em todo o
trecho da mudança, que
também atendem os
pedestres que utilizam
escolas e hospitais nas
proximidades. Durante os
primeiros dias, agentes e
orientadores de trânsito
estarão no local para
auxiliar condutores e
pedestres.
A presidente da CTTU,
Taciana Ferreira, destaca a
importância da

implantação. "Essa mudança
é fruto de estudos da CTTU
para investir na segurança
dos nossos cidadãos. Nesse
caso, haverá melhorias na
mobilidade entre os bairros
dos Coelhos, Coque e
Afogados, com mais
segurança no trânsito e
evitando conflitos de
movimentos.", destaca.
REDUÇÃO DE
ACIDENTES DE
TRÂNSITO - As políticas
adotadas pela gestão de
trânsito no Recife, seja em
fiscalização, educação para o
trânsito ou circulação,
levaram o Recife a uma
redução de 53% de acidentes
com vítimas fatais entre os
anos de 2012 e 2019, de
acordo com os dados
registrados pela CTTU. Desde
2013, já são mais de 275
modificações implantadas
pela cidade, entre binários,
disciplinamento de
estacionamento, implantação
de rotas cicláveis e outras
mudanças de circulação. Essa
ação é mais uma medida da
gestão de trânsito municipal
para dar fluidez no trânsito
em grandes corredores.

CTTU monta esquemas especiais de trânsito para
eventos neste fim de semana
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) preparou
esquemas especiais de
trânsito para as
programações deste
sábado (7) e domingo
(8), que envolvem eventos
religiosos e jogos de
futebol. Ao todo, cerca de
25 profissionais, entre
agentes e orientadores de
trânsito, estarão nas ruas
acompanhando os eventos
para garantir a mobilidade
e a segurança viária nos
locais. Além disso, a Central
de Operações de Trânsito
(COT) estará de plantão por
24h monitorando o fluxo de
veículos nos principais
corredores viários da
cidade. Confira:
No sábado (7), a partir das
16h, acontecerá o jogo
entre Sport x Santa Cruz,
no Estádio José do Adelmar
da Costa Carvalho, no bairro
da Ilha do Retiro. A
operação terá início às 13h
e seguirá até as 19h. Os
agentes da Autarquia vão
monitorar pontos como a
Avenida Engenheiro Abdias
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de Carvalho, Estrada dos
Remédios, Túnel Chico
Science e o cruzamento
entre Avenida Governador
Agamenon Magalhães e a
Rua do Paissandú.
Inicialmente, apenas a Rua
Tabaiares, que dá acesso ao
estádio, será bloqueada. No
entanto, os bloqueios
poderão ser ampliados a
depender da necessidade.
Haverá, ainda, o Bloco
Galo Doido, no bairro da
Iputinga, que conta com o
apoio dos agentes da CTTU
para fazer a montagem do
palco, no sábado (7), e
realização do evento, no
domingo (8). Para a
operação, foram destacados
agentes para auxiliar
condutores e pedestres, e
orientar o desvio dos
veículos para rotas
alternativas. No sábado
(7), devido a esse bloco, o
bloqueio será na Avenida
Maurício de Nassau x Rua
Nossa Senhora da Saúde, no
sentido subúrbio. Os
condutores oriundos do
centro com destino aos
bairros Barbalho e
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Monsenhor Fabrício deverão
obrigatoriamente entrar na
Rua Nossa Senhora da Saúde.
Já no domingo (8), para a
realização dos shows, a
Autarquia fará um bloqueio
na Rua Pereira Coutinho
Filho x Avenida Maurício de
Nassau, no sentido cidade.
Os condutores com interesse
em acessar os bairros do
Cordeiro e Torre deverão
utilizar a Rua São Mateus,
cruzar a Avenida Caxangá e
seguir pela mesma via.
ORIENTAÇÕES - A CTTU
aconselha o cidadão 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, este 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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