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Quarentena rígida no Recife tem fiscalização da 
CTTU em toda a cidade

Desde o início da crise 
sanitária, a CTTU já está 
nas ruas para orientar a 
população quanto aos 
riscos do novo 
coronavírus. Os agentes 
de trânsito auxiliaram na 
organização de �las de 
vacinação em drive thru, 
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“Diante desse inimigo 
invisível que é o 
coronavírus, o 
objetivo da ação é, de 
fato, que as pessoas 
permaneçam em 
quarentena. Saímos 
das nossas casas, 
diariamente, para 
garantir que as 
pessoas fiquem 
protegidas e longe de 
qualquer risco de 
contágio.
É fundamental que as 
medidas previstas no 
decreto estadual 
sejam respeitadas.
O isolamento social 
salva vidas", explica 
Fabiano Ferraz. 
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também auxiliaram 
pedestres próximos aos 
postos de saúde e, 
agora, �scalizam, junto a 
outros órgãos estaduais, 
o cumprimento da 
medida de quarentena 
rígida para garantir que 
as pessoas �quem em 
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casa e estejam protegidas da 
Covid-19.

O gerente geral de operação 
e �scalização da CTTU, 
Fabiano Ferraz, destaca a 
importância dos agentes de 
trânsito neste momento de 
pandemia.
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para garantir que as 
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protegidas. Ela trabalha 
na CTTU há oito anos, já 
trabalhou nas ruas do 
Recife e, agora, está 
lotada na Central de 
Operações de Trânsito 
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monitoramento do �uxo de 
veículos e de pessoas nas 
vias da capital 
pernambucana. 
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"Na Central de Operações de Trânsito, monitoramos algumas ações, como, por exemplo, os 
pontos de bloqueio e operação orla. Prestamos apoio às equipes e observamos a 
movimentação nos locais. Como é um cenário novo, que demanda novas ações, é desa�ador 
pra a gente e pra as pessoas que estão nas ruas, mas a importância disso tudo é preservar o 
máximo de vidas possíveis, como é o objetivo de todas essas medidas que estão sendo 
tomadas. O grande desa�o é fazer as pessoas entenderem a importância do cumprimento 
dessas ações para �carem em casa até que tudo isso passe", destaca Anny Rodrigues.
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CTTU garante mais mobilidade e segurança 
viária aos pedestres e usuários de transportes 
públicos na Agamenon Magalhães

Para bene�ciar usuários de 
transportes públicos e 
trabalhores de serviços 
essenciais que precisam se 
deslocar durante a 
quarentena, a Prefeitura do 
Recife, por meio da 
Secretaria de Mobilidade e 
Controle Urbano (Semoc) e 
da Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU), 
vai realizar, na próxima 
segunda-feira (25), uma 
intervenção viária no 
cruzamento entre as 
avenidas Rui Barbosa e 
Governador Agamenon 
Magalhães. A mudança vai 
organizar o �uxo de veículos 
no local e dar mais uma 
oportunidade de travessia 
aos pedestres. Essa nova 
organização no �uxo de 
veículos dará mais �uidez 
neste trecho da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães e bene�ciará, 
além dos pedestres, os 
usuários de transportes 
públicos. A via é um grande 
corredor para esse tipo de 
transporte e tem recebido 
diversas intervenções de 
trânsito para melhorar a 
mobilidade de ônibus no 
local.

A intervenção toda resultará 
num grande ganho para os 
pedestres. Será implantada 
uma nova travessia na 
Avenida Agamenon 
Magalhães no sentido Boa 
Viagem, em frente ao 
cruzamento com a Rui 
Barbosa. Antes, o percurso 
do pedestre para atravessar 
de uma ponta a outra da 
avenida era de 160 metros, 
depois de implantada a 
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mudança, o percurso será 
reduzido para 90 metros, 
resultando em uma 
diminuição de 43% no 
trajeto.

Para viabilizar a intervenção, 
�cará proibido o giro à 
direita da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães nas faixas do 
lado esquerdo da Avenida 
Rui Barbosa. O projeto prevê 
um redesenho no canteiro 
localizado no cruzamento 
entre as duas avenidas, 
visando organizar o �uxo de 
veículos na conversão.

Haverá, também, uma 
redistribuição das faixas de 
rolamento na Avenida Rui 
Barbosa nesse trecho. As 
três faixas da direita serão 
destinadas aos motoristas 
que quiserem acessar a 
pista central ou local da 
Avenida Governador 
Agamenon Magalhães no 
sentido Boa Viagem. E as 
três faixas da esquerda 
serão destinadas para quem 
deseja acessar a Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães no sentido 
Olinda, fazer o retorno na 
Praça Parque Amorim ou, 
ainda, seguir em direção ao 
centro do Recife. Com a 
mudança, os condutores 
que estiverem na Avenida 
Rui Barbosa e desejarem 
acessar a pista Central da 
Avenida Governador 
Agamenon Magalhães em 
direção a Boa Viagem, 
deverão estar nas faixas da 
direita, girar na altura da 
ilha de refúgio e cruzar a 
pista local.
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Também não será mais 
permitido que os 
condutores que estiverem 
na pista local da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães em direção a 
Olinda girem à esquerda 
para pista central na altura 
da Praça Parque Amorim. 
Os condutores deverão 
girar à direita na Rua João 
Fernandes Vieira.

A presidente da CTTU, 
Taciana Ferreira, explica 
que esta intervenção 
resultará em mais 
segurança viária. “Este é 
mais um projeto na 
Avenida Agamenon 
Magalhães dedicado à 
segurança do pedestre, que 
faz parte de um plano mais 
amplo da gestão em 
implantar várias 
intervenções ao longo da 
via que viabilizem o tráfego 
e a segurança viária dos 
que andam a pé”, a�rma.

OUTRAS INTEREVENÇÕES - 
A CTTU tem investido em 
diversas intervenções na 
Avenida Governador 
Agamenon Magalhães para 
dar mais prioridade à 
mobilidade das pessoas, 
especialmente com 
pedestres e transportes 
públicos. Uma passarela foi 
implantada para reduzir o 
percurso dos pedestres na 
altura do Hospital 
Português. Além disso, 
também foi implantada a 
restrição de circulação na 
Praça do Derby, para dar 
mais �uidez ao transporte 
público e mais segurança 
viária aos pedestres.

Também não será mais 
permitido que os 
condutores que estiverem 
na pista local da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães em direção a 
Olinda girem à esquerda 
para pista central na altura 
da Praça Parque Amorim. 
Os condutores deverão 
girar à direita na Rua João 
Fernandes Vieira.

A presidente da CTTU, 
Taciana Ferreira, explica 
que esta intervenção 
resultará em mais 
segurança viária. “Este é 
mais um projeto na 
Avenida Agamenon 
Magalhães dedicado à 
segurança do pedestre, que 
faz parte de um plano mais 
amplo da gestão em 
implantar várias 
intervenções ao longo da 
via que viabilizem o tráfego 
e a segurança viária dos 
que andam a pé”, a�rma.

OUTRAS INTEREVENÇÕES - 
A CTTU tem investido em 
diversas intervenções na 
Avenida Governador 
Agamenon Magalhães para 
dar mais prioridade à 
mobilidade das pessoas, 
especialmente com 
pedestres e transportes 
públicos. Uma passarela foi 
implantada para reduzir o 
percurso dos pedestres na 
altura do Hospital 
Português. Além disso, 
também foi implantada a 
restrição de circulação na 
Praça do Derby, para dar 
mais �uidez ao transporte 
público e mais segurança 
viária aos pedestres.

Foto:  A
ndréa Rêgo Barros/PCR

Endereço
Av.Cruz Cabugá, 304
Santo Amaro | Recife- PE
CEP: 50040 000

Contato:
Funcionamento das 8h às 17h
Fone: 3355-5300

Teleatendimento 24h:
0800 081 1078

Site:
cttu.recife.pe.gov.br

Geraldo Julio
Prefeito do Recife

Luciano Siqueira
Vice-Prefeito do Recife

João Braga
Secretário de Mobilidade
e Controle Urbano

Taciana Ferreira
Presidente da CTTU

Carlos Eduardo Santos
Chefe do Gabinete de Imprensa

Iara Lima
Diretora executiva do Gabinete 
de Imprensa

Neide Queiroz Andrade
Juliana Marques
Redação

Heitor Pontes
Projeto grá�co 

Caio França
Diagramação

Dedicação: equipes da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do Recife 
(CTTU) estão nas ruas 
diariamente para garantir a 
vigência do decreto estadual 
para que apenas pro�ssionais 
envolvidos em serviços 
essenciais circulem pela cidade, 
com o objetivo de evitar a 
contaminação da Covid-19. A 
operação teve início no sábado 
(16), entretanto, desde a 
terça-feira (12), agentes de 
trânsito já estão nas ruas 
fazendo o trabalho educativo e 
informativo à população.
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Novo (a) Ilha / Canteiro para pedestre

Nova faixa de pedestre

Ações nas avenidas Rui Barbosa e Governador Agamenon 
Magalhães visam dar mais �uidez ao transporte público e reduzir 
o percurso da travessia para pedestre
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