Programação Semana Nacional de Trânsito 2018 – Fortaleza/CE
A programação da Semana da Mobilidade acontece em Fortaleza entre os dias 18 e 25 de
setembro. A campanha é realizada em todo o País, por meio do Departamento Nacional de
Trânsito e este ano tem como tema “Nós somos o trânsito”. Diversas ações educativas e culturais
são realizadas pela Prefeitura, por meio da SCSP e com apoio da Iniciativa Bloomberg de Segurança
Viária Global.
19/09
Para chamar a atenção de motoristas, pedestres e ciclistas sobre os chamados “pontos cegos” dos
ônibus, pontos no entorno dos veículos coletivos onde os motoristas têm pouca visibilidade vão
receber sinalização de alerta.
20/09
14h– Palestra “Acidentes de trânsito: uma epidemia de saúde pública global”, com o PhD
Abdulgafoor M. Bachani, diretor da John Hopkins International Injury Research Unit, da
Universidade da Johns Hopkins (EUA), referência internacional em saúdepública e colaboradora
certificada da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Local: Teatro Celina Queiroz.
21/09
09h– Café da manhã para a imprensa para apresentar o balanço dos dois anos de funcionamento
do VAMO, primeiro sistema de carros elétricos compartilhados da América Latina.
Local: Praça Antônio Prudente.
22/09
Todo o dia– Atividade educativa e passe livre.
Local: Bicicletar.
Outras ações
Como parte da programação, todos os usuários que diariamente compartilham o espaço urbano
serão contemplados com ações educativas. Haverá atividades voltadas a todos os públicos, seja
motociclista, ciclista, pedestre e condutor. A mobilização, que acontecerá com a presença dos
educadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), consiste em orientar sobre
tráfego seguro e alertar quanto aos principais fatores de risco: velocidade, não uso do capacete e
combinação entre álcool e direção.
Pacientes do Instituto Dr. José Frota (IJF) também serão conscientizados para adotar medidas
seguras e preventivas para evitar acidentes. Em determinadas ações a novidade é que o trabalho
contará com mobilizadores de saúde das regionais que foram devidamente capacitados para se
aproximar dos usuários e repassar a orientação de como se deslocar com segurança nas vias da
cidade e em terminais, estimulando o respeito e convívio urbano pacífico.

