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trânsito melhor na cidade, mas quem

cm a segurança

t:i

• Peça ao seu vizinho para
recolher osjornais, as revistas e as
correspondênciàs. Calvas de

moradorausente

mês de janeiro é sinônimo de muito calor,
chuvas, férias e, conseqüentemente, de cal-

ma em Belo Horizonte. As escolas não funcionam,
o que já é umagrande contribuição para  tranqüili-
dade. O trânsito é melhor, pois diminui muito o
número de carros circulando nas principais vias e o
tráfego flui com mais facilidade até mesmo nos ho-
rários de pico.

O major Dinis, comandante da 1 'Cia. Indepen-
dente de Polícia de Trânsito, diz que, durante o mês
de janeiro, as ocorrências policias têm redução de
até 40% em locais como na área central de Belo
Horizonte, na região da Savassi e nos shoppings.
"Nos outros meses do ano, registramos cerca de
80 ocorrências diárias, com e sem vítimas", relata.
Segundo ele, as férias escolares são um grande re-
ferencial na mudança do trânsito nesta época.

C
movimento também diminui na Assem

bIéia , em janeiro, quando os deputados
estão em recesso e os servidores que traba-
lham nas áreas relacionadas com o processo
legislativo aproveitam para tirar férias. Outros
setores, porém, continuam trabalhando nor-
malmente. A Área de Pessoal, por exemplo,
terá o movimento rotineiro. "Neste período,
temos um bom volume de atividades. Somos
responsáveis pela freqüência, pelo pagamento
e pela posse e exoneração de servidores", res-
salta o responsável pela Área, Leonardo
Bergson.

"Como recesso escolar, o movimento do trans-
porte coletivo e dos carros em geral diminui",
acrescenta.
Segurança — A segurança aumenta no trânsito,
mas, por outro lado, as casas e os apartamentos
vazios, com as famílias em fénas, representam mais
preocupação para a Polícia Militar. O Comando de
Policiamento daCapita l (CPC) implantou, durante	•
este mês, o serviço "Disque Vizinhança Segura", dis-
ponível pelo telefone 0800-300190, para prevenir
e reprimir arrombamentos. O número está dispo
vel 24 horas por dia para receber denúncias sobre
pessoas ou veículos estranhos. ,4Jém disso, a PM
está mobilizando um número maior de vizturas para
o policiamento preventivo da cidade e pede que a
população fique atenta, procurando sempre obser-
var movimentações suspeitas.

A partir de 22 de janeiro até 3 de fevereiro, a -v
Escolado Legislativo realiza o Curso de Especializa-
ção em Poder Legislativo, com quatro turmas. O
curso é oferecido em parceria com o Instituto de
Educação Continuada (IEC) da PUC Minas. A Esco-
ladeve recebertambém, em janeiro, osequipame
tos previstos para a implantação do Projeto 1 nterlegis,
concebido pelo Senado para integrar e promover a
modernização das casas legislativas. Outro evento
que vai mobilizar diversos setores da Casa é o Semi-
nário 'Mministração Pública Competente", com a
realização de encontros em 19 cidades-pólo do Es-
tado, a partir do dia 18.

DICAS DE SEGURANÇA
PARA QUEM VAI VIAJAR
Um folheto distribuído pela PNNG
oferece dicas de segurança para
garantira tranqüilidade de quem
viája de férias em relação à
segurança de casa;

Procure conhecerseus vizinhos
e seus hábitos

Comunique-se. Forme uma rede
de v,gilânc,a com a sua vizinhança

e Verifique se as portas, as janelas
e os portões estão trancados, se
os registros de água e de gás estão
fechados, se os cinzeiros estão
sem cigarros acesos e as
churrasqueiras sem brasas

e Objetos e ferramentas, tais
como escadas, tamboretes,
marretas, etc., deixados à vista,
facilitam o arrombamento

e Cortinas epeí'ianas
completamente fechadas, luzes
acesas durante o dia e a noite
também indicam ausência do
morador. Evite esses
procedhnentos

Movimento diminui; mas Assembléia
coniii'runtrabnthrnido
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