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Durante todo o ano de 2015, a Prefei-
tura de Sobral, por meio da Secretaria 
de Cidadania e Segurança, construiu 

um plano de ações voltadas para educação, 
orientação e fiscalização no trânsito do Mu-
nicípio. Com o objetivo de melhorar a mobili-
dade urbana, bem como garantir a segurança 
de condutores e pedestres, a iniciativa refle-
tiu no número de acidentes, que teve uma 
queda de 22% em relação ao ano anterior.

 “A redução no número de acidentes é fruto 
da combinação entre o trabalho desenvolvido 
pela Coordenadoria de Trânsito e Transporte 
Urbano (CTTU)  e a mudança de comporta-
mento do condutor”, destacou o secretário 
de Cidadania e Segurança, Coronel Sidney 
Moraes. O Secretário explicou ainda que boa 
parte dos acidentes acontecem devido a im-
prudência. Falta de atenção, excesso de ve-
locidade, bebidas alcoólicas, ultrapassagens 
proibidas e desrespeito com sinalizações, são 
os principais fatores.

Ainda de acordo com o levantamento fei-
to pela CTTU, os bairros com maior registro 
de acidentes são: Centro, Junco, Campo dos 
Velhos e Dom Expedito. Já entre as vias com 
mais ocorrências estão a Av. Dom José, Av. 
Dr. José Arimateia Monte e Silva, Rua Menino 
Deus e Rua Coronel Diogo Gomes.

Acidentes de trânsito em Sobral diminuem 22% em 2015

Assinada ordem de serviço para construção do Mini Estádio
do distrito de São José do Torto

Representando o prefeito de Sobral, Veveu Arruda, os secretários do 
Esporte, Rosaldo Freire, e de Obras, Ilo Santiago, assinaram, na última se-
gunda-feira (11), a ordem de Serviço para construção do Mini Estádio do 
distrito de São José do Torto.

Com investimento no valor de R$168.830,24, oriundos do tesouro 
municipal, e prazo de execução de 120 dias, o equipamento “irá beneficiar 
toda a comunidade do Torto, que poderá receber diversos eventos esporti-
vos, como a Copa Sobral e campeonatos do próprio distrito. Além disso, a 
implantação do equipamento irá incentivar a prática do esporte e contribuir 
para o lazer e qualidade de vida dos moradores do distrito,” informou Rosal-
do Freire.

A assinatura para a construção do equipamento contou ainda com 
a presença do secretário de Conservação e Serviços Públicos de Sobral, 
Jorge Trindade; do adjunto da pasta, Eugênio Parceli; do vereador e re-
querente do projeto, Itamar Ribeiro; do representante da construtora res-
ponsável pela obra, Renan Portela; além de moradores do Distrito.

Como parte das ações realizadas para combater o mosquito Aedes 
Aegypti, a Prefeitura de Sobral realizou, nesta quinta-feira (14), a aber-
tura da campanha ‘Sobral Mais Limpa’ nos conjuntos Santo Antônio, 
Santa Clara e Nossa Senhora de Fátima. O objetivo da inciativa é sensi-
bilizar a população sobre a importância da limpeza urbana e dos riscos 
de doenças causadas pelo acúmulo de lixo, como a dengue, a zyca e a 
chicungunya.

“Estamos começando mais uma grande luta. Desta vez, contra o 
mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão de doenças que 
causam a morte. Para isso, contamos com o apoio dos agentes de ende-
mias e de saúde, que realizaram visitas porta a porta nas comunidades 
atendidas neste primeiro encontro e distribuíram material educativo so-
bre a dengue e calendários de coleta sistemática. Além disso, os agentes 
realizaram abordagem fiscal e a comunidade recebeu serviços de pintura 
de meio fio, poda de árvores e limpeza dos terrenos baldios”, explicou o 
secretário de Conservação e Serviços Públicos, Jorge Trindade.

Sobral Mais Limpa
Prefeitura realiza campanha de 
limpeza e combate ao Aedes aegypti

No último sábado (9), a secretária da 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE) de Sobral, Daniela Costa, se reuniu 
com os profissionais do Mercado Público 
Municipal para apresentar as ações de re-
vitalização e requalificação desenvolvidas 
pela Prefeitura de Sobral no local.

Durante o encontro, melhorias já imple-
mentadas como reformas estruturais, quali-
ficação e orientação dos setores da gastro-
nomia e confecção, aumento da segurança 
no local e a desobstrução dos corredores 
para livre circulação dos clientes foram pas-
sadas.

De acordo com a secretária Daniela Cos-
ta, “reformas estruturais do frigorífico, pin-
tura, implantação de provadores de roupas 
e novas instalações elétricas, além do apoio 
à comercialização, através da realização de 
eventos comemorativos, da qualificação e 

orientação profissional, são algumas das di-
versas intervenções, que a gestão do prefeito 
Veveu Arruda vem realizando para melhorar a 
vida dos frequentadores e permissionários do 
nosso Mercado,” informou a titular, que rea-
firmou ainda a continuidade do apoio para 
este ano. “Em 2016, a Prefeitura, por meio da 
STDE, continuará promovendo capacitações 
para os profissionais e empreendedores dos 
diversos setores buscando a constante melho-
ria na qualidade do atendimento e na oferta 
dos produtos aos frequentadores do Merca-
do,” concluiu.

Diariamente mais de seis mil pessoas de 
Sobral e de toda a Região Norte frequentam 
o Mercado Público Municipal, para se for-
necerem de diversos produtos, por ser um 
importante centro econômico e cultural da 
Região.

A campanha ‘Sobral Mais Limpa’ é uma realização intersetorial 
da Prefeitura Municipal. Segundo a coordenadora ambiental da Au-
tarquia Municipal do Meio Ambiente, Lívia Souza, “com esta cam-
panha, estamos promovendo a educação ambiental para mudança 
de hábitos da população sobralense, com orientações sobre manejo, 
acondicionamento e destinação correta dos resíduos sólidos”. Nos pró-
ximos dias, a campanha se estenderá por outros bairros e distritos.

Melhorias realizadas no Mercado Público de 
Sobral são apresentadas aos servidores

Oficinas de dança, teatro, capoeira, 
vôlei, basquete, informática, eventos 
culturais e orientação profissional, são 
algumas das atividades oferecidas dia-
riamente pela Prefeitura de Sobral, atra-
vés da Coordenadoria de Juventude, nas 
Estações Juventude Mucambinho, Novo 
Recanto e Nova Caiçara. Para participar 
basta procurar uma das unidades e con-
ferir a disponibilidade de horários.

Protagonismo Juvenil
Inauguradas pelo prefeito Veveu Arru-

da, as ‘Estações Juventude’ ampliam o aces-
so dos jovens de 14 a 29 anos às políticas, 
programas e ações que assegurem seus di-
reitos e a inclusão e participação social, por 
meio da cultura de paz. Saiba mais: (88) 
988-380-217 mande um WhastApp.

Estações Juventude
divulgam programação para 

mês de janeiro


