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Curso orienta servidores sobre
novas regras do trânsito
Os servidores do Setor de Transportes e da Área de Orientação e Segurança estão freqüentando cursos sobre
o novo Código de Trânsito Brasileiro. A nova lei entrou em vigor no dia 22 de janeiro em todo o território
nacional, numa tentativa de melhorar as condições de tráfego  e, conseqüentemente, a qualidade de vida da
população. Apesar de polêmico, o códigojá tem obtido resultados positivos, como a diminuição do número de
acidentes e de multas em todo o Brasil. O primeiro curso, que ocorreu em fevereiro, foi destinado aos 54
motoristas da Casa. As aulas poderão continuar durante o ano, desde que exista demanda. O coordenador
de Orientação e Segurança, Ricardo Moreira Martins, informa que os demais servidores são o público-alvo
dos próximos cursos que vierem a ser realizados. Para algunsfuncionários, a entrada em vigor do novo código
tem provocado muitas mudanças de comportamento, como mostra o Parceria.
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Servidor muda hábitos

aP iminuir a velocidade nas estradas, desligar
o telefone celular enquanto estiver na di-

reção do veículo e conferir se colocou o cinto de
segurança antes de ligara automóvel foram algu-
mas mudanças de atitude de José Hertz Cardo-
so, assessor do gabinete do presidente Romeu
Queiroz (PSDB), com as novas regras de trânsi-
to. Segundo ele, a precaução e a cautela são finda-
mentais para que os motoristas evitem problemas,
como multas e apreensão da carteira de habilitação.

José Hertz Cardoso comenta que as pessoas
deverão ter um cuidado redobrado com a nova
lei, 'Antes, saíamos de qualquer maneira, eu não
ligava tanto para as normas de trânsito e, às ve-
zes, chegava a parar o carro em local proibido.
Agora, a atenção tem que ser maior, poiso
risco de ter a carteira apreendida aumentou
bastante", afirma.

Sem carteira, carro fica
na garagem

servidor Delvis de Oliveira, da Coordena-
\SVção de Orientação e Segurança, é um da-
queles motoristas que já dirigiram durante mais
de dois anos sem carteira de habilitação. Com o
novo código em vigor, não teve coragem ainda
de tirar o carro da garagem. "As leis agora são
muito rigorosas, as multas são altas, e o carro
pode ser apreendido", afirma.na,  O servidor não acre-
dita, no entanto, que os motoristas sejam presos
por não cumprirem as regras. "Não acho justo co-
locar, no mesmo espaço, uma pessoa que come-
teu uma infração de trânsito e um criminoso", alega.
Exemplo - DeMs conta que vai tentai- tirar cartei-
ra o mais rápido possível. 'Agora a situação com-
plicou, não posso mais me arriscar e, além disso,
tenho que dar bom exemplo, como funcionário
público", completa.
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