
Estagiárias

CTTU se reúne com Prefeitura de Paulista e 
compartilha técnicas para expansão da malha 
cicloviária

Agentes da CTTU avaliam treinamento sobre boas 
práticas para segurança viária

Na quarta-feira (3), uma 
equipe técnica da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) se reuniu com 
pro�ssionais da Prefeitura 
de Paulista, na Região 
Metropolitana, para 
compartilhar as boas 
práticas e diretrizes na 
ampliação da malha 
cicloviária. O Recife conta, 
hoje, com 144 km de rotas 
cicláveis, o que representa 
um aumento de 500% nos 
últimos oito anos. Dentro 
dos próximos quatro anos, 
serão mais 100 km 
implantados.  

O gerente de mobilidade 
humana da CTTU, Antônio 
Henrique, que ajudou a 
projetar grande parte da 
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O Recife tem se 
tornado uma 
referência, sendo a 
cidade da Região 
Metropolitana que 
mais expandiu a 
rede ciclável nos 
últimos anos
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rede ciclável do Recife, 
compartilhou que existem 
desa�os tanto no desenho 
das cidades, quanto na 
educação das pessoas. 
“A ciclofaixa chega e abre um 
caminho na via, divide o 
espaço público, democratiza, 
e nem sempre a população 
está preparada para isso. Mas 
temos o compromisso de 
fomentar a mobilidade ativa 
porque é mais saudável para 
as pessoas e para o planeta e, 
além disso, nos dá 
possibilidades de locomoção 
dentro de uma grande 
metrópole. Não é uma tarefa 
fácil, mas com trabalho e 
dedicação, tem se tornado 
cada vez mais possível e eu 
espero que seja uma 
realidade na cidade de 
Paulista também”, explica.

rede ciclável do Recife, 
compartilhou que existem 
desa�os tanto no desenho 
das cidades, quanto na 
educação das pessoas. 
“A ciclofaixa chega e abre um 
caminho na via, divide o 
espaço público, democratiza, 
e nem sempre a população 
está preparada para isso. Mas 
temos o compromisso de 
fomentar a mobilidade ativa 
porque é mais saudável para 
as pessoas e para o planeta e, 
além disso, nos dá 
possibilidades de locomoção 
dentro de uma grande 
metrópole. Não é uma tarefa 
fácil, mas com trabalho e 
dedicação, tem se tornado 
cada vez mais possível e eu 
espero que seja uma 
realidade na cidade de 
Paulista também”, explica.

Durante o mês de fevereiro, 
mais de 140 agentes da 
CTTU participaram de um 
curso sobre boas práticas de 
�scalização no trânsito, em 
parceria com a Iniciativa 
Bloomberg de Segurança 
Viária. Os pro�ssionais que 
participaram do treinamento 
têm avaliado de forma 
positiva e demonstram 
interesse pelas melhorias na 
prática da �scalização para 
promover uma mobilidade 
mais segura. Para seguir os 
protocolos de 
distanciamento social devido 
à Pandemia da Covid-19, as 
turmas estão separadas. Até 
o �nal de março, todos os 
agentes de trânsito terão a 
oportunidade de participar 
dessa formação.
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Sobre Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global - A Iniciativa 
Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS) trabalha com as principais 
organizações mundiais de segurança viária para implementar atividades de segurança 
no trânsito e coordenar com atores governamentais e não governamentais do país. A 
BIGRS enfatiza a busca por resultados e o uso de mecanismos de monitoramento e 
avaliação de alta qualidade para avaliar continuamente o progresso. Para mais 
informações, visite: 
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https://www.bloomberg.org/program/public-health/road-safety/ (em inglês).

“A gente trabalha 
demais e a 
população não 
reconhece, muitas 
vezes, talvez esse 
curso e esse projeto 
que tem sido 
implantado mude 
um pouco a visão 
das pessoas sobre 
os agentes de 
trânsito. Os 
palestrantes eram 
altamente 
capacitados e gostei 
muito da iniciativa 
do curso.” -João 
Paulo de Melo 
Rodrigues, agente de 
trânsito há seis anos.
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“O curso trouxe uma visão diferente em relação ao 
nosso dia a dia de trabalho, ao exercício da função no 
geral.” -Daywison Rafael Ferreira de Amaral, agente de 
trânsito há três anos.

“Achei uma maravilha, gostei muito! É tanto que em 
casa fui pesquisar mais sobre o assunto. O curso foi 
uma benfeitoria para a gente aqui da CTTU, a gente só 
tem a ganhar. Não só a gente, como a população da 
capital e dos outros estados que vêm para cá.” -Charles 
Granja de Souza, agente de trânsito há 13 anos.

“Gostei demais. Foi uma visão diferente, mais 
humanística da questão do trânsito e da abordagem. 
A gente já está vendo esses sinais na cidade e é muito 
bom. Resumindo o curso em uma frase: salvar vidas!”. 
-André Freire, agente de trânsito há oito anos.


