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Uma das principais reclamações dos moradores e
comerciantes da Vila Dimas, em Taguatinga Sul, a falta de
segurança e os conseqüentes assaltos e roubos na área, já está
sendo solucionada pelas autoridades: a reabertura do Posto Policial
da localidade com funcionamento 24 horas por dia.
A medida foi adotada depois que o deputado Brunelli
organizou uma reunião, na quarta-feira da semana passada, com
representantes da Polícia Militar, das lideranças comunitárias e
tendo a participação do Administrador de Taguatinga, Geraldo
Barbosa.
Com a solução para o grave problema da segurança
encaminhado, explica o deputado Brunelli, “iremos agora atrás de
resolver outras reivindicações da população como, por exemplo,
faixas de pedestre nas imediações das escolas públicas”.
Durante a reunião ficou definida também a adoção de
melhorias nas praças e estacionamentos de várias áreas
importantes da localidade. Está sendo providenciada, portanto, em
regime de urgência, a instalação de faixas de pedestre e a presença
de soldados do Batalhão Escolar na Centro de Ensino nº. 05.
As faixas de pedestre serão instaladas nos seguintes
pontos: na Escola Classe 10, 11, 13 e 28, além do Centro de Ensino
nº. 18, na QSD.
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