


Calçadas mais 

largas, acessíveis e 

sombreadas, com 

90 novas árvores

Iluminação mais 

forte e eficiente

Aumento dos pontos 

de travessia e 

redução de 50% do 

tempo de espera

Travessias elevadas, 

mais seguras e com 

sinal sonoro



Paradas de ônibus 

totalmente novas, mais 

modernas e 

confortáveis

Aumento do número 

de paradas de 

ônibus de 14 para 20

Redução de 50% do 

tempo de viagem

2 novas estações

BRT



70 novas lixeiras

Acessibilidade
para todas as pessoas

Mais áreas verdes

Nova malha 

cicloviária no 

entorno e novos 

bicicletários na via

Nova rede de 

drenagem para 

evitar alagamentos 



ESTAMOS COMEÇANDO

UMA NOVA HISTÓRIA



TRECHO INTERDITADO 
Avenida Conde da Boa Vista 

(sentido derby) entre as ruas da 
Aurora e Hospício

No trecho da obra, a circulação 
é exclusiva para ônibus, táxis e 

motos, das 6h às 22h

LINHAS DE ÔNIBUS 
ENVOLVIDAS

38 linhas, no sentido Cidade-
Subúrbio

1ª FASE DA OBRA



MUDANÇAS DE PARADAS

GRUPO DE LINHAS 1 
deixam de atender a parada nº 180300, em 

frente ao Empresarial Pessoa de Melo, na 
Avenida Conde da Boa Vista, e passam a 
atender a parada nº 180283, em frente ao 
Edifício São Cristovão, na Rua da Aurora

GRUPO DE LINHAS 2 
deixam de atender a parada nº 180301, em 

frente à agência do Bradesco, na Avenida 
Conde da Boa Vista, e passam a atender a 

parada nº 180077, em frente ao Colégio 
2001, na Rua do Riachuelo



MUDANÇAS DE PARADAS

GRUPO DE LINHAS 3
deixam de atender as paradas nº 180302, em 

frente ao Edifício Sion, e nº 180303, em 
frente ao Edifício Pirapama, ambas na 

avenida conde da boa vista, e passam a 
atender a parada nº 180078, por trás da 

Faculdade de Direito do Recife, na Rua do 
Riachuelo

GRUPO DE LINHAS 4 
deixam de atender a parada nº 180303, em 

frente ao Edifício Pirapama, na Avenida 
Conde da Boa Vista, e passam a atender a 

parada nº 180075, em frente ao Ginásio 
Pernambucano, na Rua do Hospício



INFORMANDO AOS USUÁRIOS DA 

VIA A MUDANÇA NA CIRCULAÇÃO




