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Veja o que muda nas ruas do Shangai

Rua Olegário Paiva

• Passa  a  ser  a  principal  entrada  para  a  Região  Central  da  Cidade  para  os

motoristas  que  chegam  pela  Passagem  Subterrânea  Engenheiro  Oswaldo

Crespo de Abreu; 

• Os quarteirões entre as ruas Barão de Jaceguai e Otto  Unger,  que são mão

dupla,  passarão a ter mão única de direção no sentido da Rua Cel  Cardoso

Siqueira;

• Em  toda  a  rua,  somente  será  possível  estacionamento  no  lado  direito  do

quarteirão entre as ruas Coronel Souza Franco e Otto Unger. 

Rua Dom Antônio Cândido Alvarenga

• Passa a ser a principal  saída da Região Central  da cidade,  dando acesso à

avenida  Vereador  Narciso  Yague  Guimarães  e  à  passagem  subterrânea

Engenheiro Oswaldo Crespo de Abreu.

Rua Antonio Cândido Vieira

• Na primeira fase, terá o sentido invertido entre as ruas Coronel Souza Franco e

Major Pinheiro Franco, se tornando opção para o motorista que se dirige à região

do Shangai ou que quer acessar a avenida Vereador Narciso Yague Guimarães;

• Durante a semana, com as mudanças nas ruas Major Pinheiro Franco e Navajas,

o quarteirão entre as duas vias também terá a mão invertida;

• Novos semáforos nos cruzamentos com as ruas Senador Dantas, Coronel Souza

Franco e Major Pinheiro Franco;

• Da  rua  Coronel  Cardoso  de  Siqueira  até  a  rua  Navajas,  será  permitido

estacionamento apenas do lado esquerdo; 

• Ponto de táxi  existente  entre  as  ruas Doutor  Ricardo Vilela  e Major  Pinheiro

Franco será transferido para o quarteirão entre as ruas Doutor Ricardo Vilela e

Barão de Jaceguai.
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Rua Navajas

• Mudanças acontecerão durante a semana;

• Terá mão única no trecho entre as ruas Olegário Paiva e Presidente Rodrigues

Alves, no sentido Shangai-Centro; 

• O trecho entre as ruas Presidente Rodrigues Alves e Doutor Deodato Wertheimer

continuará sendo mão dupla;

• Trecho entre as ruas Antonio Cândido Vieira e Presidente Rodrigues Alves terá

estacionamento permitido apenas no lado esquerdo.

Rua Major Pinheiro Franco

• Mudanças acontecerão durante a semana;

• Terá  mão  de  direção  invertida  entre  as  ruas  Presidente  Rodrigues  Alves  e

Antonio Cândido Vieira, passando a fazer o sentido Centro-Shangai;

• Será implantado um semáforo no cruzamento com a rua Antonio Cândido Vieira.


