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DANIEL ARAÚJO

Brunelli quer rapidez no asfaltamento
da DF-450 (FASSINCRA)

Prioridade absoluta

O deputado Brunelli solicitou ao Governo do Distrito Federal (GDF) urgência nos 
trabalhos de pavimentação asfáltica da DF-450 (INCRA-07).

A obra, localizada entre a rodovia que liga a cidade de Brazlândia, com início nas 
imediações da Fassincra, com a BR-070, tem grande valor social e econômico.
Prioridade absoluta

 No ano passado Brunelli apresentou emenda ao Orçamento do GDF liberando recursos 
financeiros garantindo o asfaltamento da estrada.

Com o asfalto, destaca ainda Brunelli, haverá grande benefício aos moradores da 
região, com reflexo direto no escoamento da produção de hortifrutigranjeiros.

Jovenilda de Oliveira, da Fassincra, destaca que o deputado Brunelli vem atuando na 
região desde o início de seu mandato parlamentar, em 2003.

"Todos nós que moramos aqui somos testemunhas da luta do deputado para melhorar 
as condições de vida dos produtores rurais e da comunidade em geral", afirma ela.

O deputado Brunelli recebeu do GDF a garantia de que a obra, na área da Fassincra, é 
prioritária e não sofrerá atrasos.
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