
Em blitze de fiscalização, agentes de trânsito da 
CTTU recuperam motocicletas roubadas

CTTU implanta mudança de circulação no bairro 
das Graças, na Zona Norte

CTTU implanta mudança de circulação na 
Madalena

CTTU monta esquema especial de trânsito para 
Corrida das Estações Etapa Outono, na Zona Sul
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Para garantir a segurança 
viária e coibir as infrações de 
trânsito, a Prefeitura do 
Recife, por meio da Secretaria 
de Política Urbana e 
Licenciamento (Sepul) e da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU), 
intensificou a fiscalização e a 
operação de trânsito com 
foco nos fatores de riscos dos 
motociclistas, que envolvem 
o uso incorreto do capacete, 
o excesso de velocidade e, 
ainda, o uso de 
equipamentos de proteção 
em desacordo com a 
regulamentação. Além da 
fiscalização de trânsito, 
conforme os veículos foram 
parados nas blitze, foram 
encontradas quatro 
motocicletas com registros 
de roubo, que foram 
encaminhadas à Polícia 
Militar para devolução aos 
respectivos donos.

"Como temos muitas 
denúncias de motociclistas 
envolvidos em rachas e 
também sabemos que eles 
representam 70% das vítimas 
feridas no trânsito são os 

condutores de motos, 
resolvemos intensificar as 
blitze educativas durante o 
ano de 2021, que fez mais de 
6 mil abordagens e, agora, 
estamos intensificando a 
fiscalização com esse 
público para reduzir os 
fatores de riscos de sinistros 
de trânsito", explica o 
gerente geral de operação e 
fiscalização, Nilton Prazeres. 
"Encontrar um veículo 
roubado e devolver para o 
seu dono é um bônus na 
operação e os cidadãos 
podem sempre contar com a 
CTTU nas ruas porque 
estamos na cidade para 
auxiliar as pessoas", destaca.

As equipes de operação e 
fiscalização atuam 24h por 
dia coibindo as infrações de 
trânsito por meio de blitze 
educativas e de fiscalização. 
Os agentes de trânsito são 
dispostos em pontos fixos 
ou em viaturas e, ainda, na 
Central de Operações de 
Trânsito (COT) com as 
câmeras de 
videomonitoramento. O 
mapeamento dos locais que 

terão blitze ou rondas é feito 
tanto pela intensidade do 
fluxo de veículos, quanto 
pelas denúncias dos cidadãos 
feitas pelo teleatendimento, 
gratuito e 24h no número 
0800.081.1078 ou, ainda, pelo 
twitter @CTTU_Recife.

PROGRAMA PILOTO 
SEGURO - Lançado em 2021, 
o Programa Piloto Seguro 
tem o objetivo de reduzir os 
sinistros de trânsito com 
motociclistas, que são os 
principais usuários 
contributivos para esses 
eventos, de acordo com o 
relatório do Comitê Municipal 
de Acidentes de Trânsito de 
2019. De forma inovadora, o 
programa une várias áreas da 
gestão de trânsito - educação, 
engenharia e fiscalização - 
para proporcionar mais 
segurança viária aos 
motociclistas com 
conscientização, estrutura 
viária, blitze educativas e 
encontros com motociclistas.

A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) montou um 
esquema especial de 
trânsito para a Corrida das 
Estações Etapa Outono, 
que acontecerá no 
próximo domingo (10). A 
operação será feita das 5h 
às 9h30, na Zona Sul da 
cidade. Ao todo, 38 
agentes de trânsito 
estarão dispostos em 
pontos fixos ou em motos 
e viaturas realizando os 
bloqueios necessários e 
orientando motoristas e 
pedestres na área. A 
recomendação é que os 
condutores que estiverem 
na Zona Sul em direção ao 
Centro utilizem as 
avenidas Boa Viagem ou 
Conselheiro Aguiar.

A largada será feita na área 
interna do estacionamento do 
Shopping Recife. Os atletas 
farão o giro à esquerda na 
Avenida Dom João VI, depois 
seguirão pela Ponte sobre o 
canal do Jordão para acessar, 
novamente, a Avenida Dom 
João VI, seguirão pela Via 
Mangue até as proximidades 
do antigo Aeroclube, onde 
retornarão pela mesma via até 
o Shopping Recife.

Haverá bloqueio no acesso à 
Via Mangue pela Ponte 
Estaiada. Os condutores que 
estiverem na Avenida 
República do Líbano serão 
desviados pela Rua Barão de 
Santo Ângelo. Quem estiver na 
Via Mangue não poderá 
retornar na altura do 
monumento de Francisco 

Brennand, pois o acesso 
também será bloqueado. A 
Avenida Dom João VI terá os 
acessos bloqueados na altura 
da Avenida Antônio Torres 
Galvão e as ruas José da Silva 
Lucena, Soldado Sinésio 
Galvão e Bruno Veloso. Quem 
estiver na Rua Bruno Veloso 
será desviado pela Rua 
Fernando Simões Barbosa e 
quem estiver na Avenida 
Desembargador José Neves 
seguirá pela Rua 
Desembargador João Paes.

A Prefeitura do Recife, por 
meio da Secretaria de 
Política Urbana e 
Licenciamento (Sepul) e da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU), 
implantará, a partir deste 
sábado (9), uma nova 
circulação no bairro da 
Madalena, Zona Oeste do 
Recife. Com a mudança, a 
Rua Renato de Medeiros 
passará a ser sentido único 
em direção à Rua Visconde 
de Albuquerque. A medida 
tem o objetivo de levar mais 
fluidez e segurança viária ao 
local. As equipes de 
sinalização também farão 
manutenção das travessias 
de pedestres na área. 

Com a nova circulação, os 
condutores que vêm da Rua 
Demócrito de Souza Filho 
poderão acessar a Rua 
Renato de Medeiros para 
chegar à Rua Visconde de 
Albuquerque. Quem estiver 
na Rua Visconde de 
Albuquerque e desejar 
seguir em direção à Avenida 
Beira Rio, poderá utilizar as 
ruas Arnaldo Bastos e Lopes 
de Carvalho.

Para dar maior fluidez ao 
trânsito, a Prefeitura do 
Recife, por meio da Secretaria 
de Política Urbana e 
Licenciamento (Sepul) e da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU), 
realizou, na quarta-feira (6), 
uma mudança de circulação 
no bairro das Graças, na Zona 
Norte do Recife. A Rua 
Abelardo passou a ter 
sentido único em direção à 
Rua Doze de Outubro. 
Agentes e orientadores de 
trânsito estarão no local 
durante os primeiros dias da 
mudança.

Os condutores que 
estiverem na rua Doze de 
Outubro e desejarem 
seguir em direção à Rua 
Paulino Gomes de Souza 
para acessar a Rua do 
Futuro, podem utilizar a 
Praça Elvira Andrade de 
Souza como rota 
alternativa, além das ruas 
Senador Alberto Paiva e 
Antônio Novais. A 
mudança vai beneficiar, 
também, pedestres e 
crianças, com a 
implantação de novas 
travessias e sinalização de 
área escolar.

MANUTENÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO - A área 
possui escolas e se torna 
um ponto de interesse 
para crianças e outros 
pedestres. Por isso, a 
CTTU realizou 
manutenção de 
sinalização em vias como 
as ruas Beberibe, São 
Miguel e Abelardo, com 
ampliação das faixas de 
pedestres e da 
sinalização vertical.
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Operações realizadas em parceria com a Polícia Militar visam garantir segurança viária e coibir infrações 
de trânsito.

Pç. Marcelino
Champagnat

Pç. Elvira
Andrade

R. Visconde Albuquerque

R. Demócrito de Souza Filho

R. Ren
ato d

e M
ed

eiros

R. A
ltin

h
o

A partir deste sábado (9), 
a Rua Renato de 
Medeiros terá sentido 
único de circulação.

Evento acontecerá 
neste domingo (10) e 
a operação será feita 
das 5h às 9h30

A partir da quarta-feira (6), a Rua Abelardo passou a ser sentido único em direção à Rua Doze de Outubro


