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O torcedor que quiser ir de carro deve utilizar 
estacionamentos privados próximos a estações das linhas 
centro e sul e se dirigir a pé até elas, para seguir de metrô à 
estação Cosme e Damião. Será montado um esquema especial 
de segurança para os trechos a pé nas estações abaixo:

k Estação Aeroporto 
Estacionamento do Aeroporto (2 mil vagas)

k Estação Shopping 
Estacionamento do Geraldão (400 vagas)

k Estação Joana Bezerra 
Estacionamento do Fórum (400 vagas)

k Estação Recife 
Estacionamento da Casa da Cultura
e outros dois de menor porte (400 vagas)
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Como chegar à Arena Pernambucoq
Editoria de Arte/JC

k É proibido estacionamento de veículos na 
BR-408 bem como no perímetro de 3km da 
Arena, estando sujeito a multa e reboque.  

k É proibido estacionamento de veículos na 
BR-408 bem como no perímetro de 3km da 
Arena, estando sujeito a multa e reboque.  

k Veículos de passeio e táxis não terão 
acesso à Arena Pernambuco. Haverá 
pontos de bloqueios (PVVs), por onde só 
poderão passar veículos credenciados.

k Veículos de passeio e táxis não terão 
acesso à Arena Pernambuco. Haverá 
pontos de bloqueios (PVVs), por onde só 
poderão passar veículos credenciados.

2,8 mil vagas

3 km de distância da Arena Pernambuco

Valor do tíquete: R$ 40
Só vendido até as 14h de hoje
18 ônibus farão trajeto de ida (Arena) e volta do torcedor, 
mediante apresentação do ingresso para o jogo
k Pontos de venda: 
k Náutico
k Hospital Português
k Concessionárias Fiat Italiana da Imbiribeira e Várzea
k Café São Braz, em Boa Viagem

Ponto de destino para 
quem vai à Arena de 
metrô

Não há vagas de 
estacionamento

2,5 km de distância da 
Arena Pernambuco

35 ônibus farão 
transporte de ida e volta 
dos torcedores para a 
Arena

O torcedor apresenta o 
ingresso do jogo e recebe 
uma pulseira para 
utilização dos ônibus

Desembarque
dos ônibus

Desembarque
dos ônibus

Desembarque
dos ônibus

Desembarque
dos ônibus

k Estação Cosme e Damião

k Estacionamento Parqtel

k Estações da RMR

k Mobilidade

A orientação é que 
os torcedores 
utilizem o metrô

(R$ 1,60) para chegar à 
estação Cosme e Damião

Utilize linhas de 
ônibus do Sistema 
Estrutural Integrado 

(SEI) até a estação de 
metrô mais próxima e de lá 
siga para a estação Cosme 
e Damião. Os valores da 
integração (ônibus + 
metrô) são R$ 2,25 (anel 
A) e R$ 3,45 (anel B).

Táxis terão de 
desembarcar 
passageiros no 

Terminal Integrado de 
Passageiros (TIP)

Veículos de passeio 
não passarão pelos 
pontos de bloqueios 

(PPVs) indicados no mapa
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