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Graças às gestões do deputado Brunelli junto à direção da 
Brasil Telecom e demais órgãos competentes, começou a ser 
instalada a rede de telefonia fixa nos setores de chácaras Q.N.Q. e P 
Norte, além das Q.N.Ps 21, 23, 25 e 27.

Já há dois anos e meio que o deputado Brunelli, atendendo a 
seguidas ponderações da população local, vem lutando para resolver 
a questão. Agora a vitória chegou.

De acordo com as informações prestadas pelos técnicos da 
Brasil Telecom, companhia responsável pela instalação do sistema, 
as obras estão em ritmo acelerado e prioritário, devendo todo o 
processo estar concluído até o final deste ano.

O deputado Brunelli, que fez vários pronunciamentos desde o 
plenário da Câmara Legislativa pedindo a instalação da rede de 
telefonia fixa, vê no desfecho da questão uma vitória da comunidade 
do P Norte e das Q.N.Qs.

Com relação às quadras do setor P Norte, lembra o deputado, 
as gestões para a instalação da rede de telefonia fixa começaram em 
março deste ano. "É o coroamento de um trabalho de equipe em favor 
da população daquela comunidade", destaca o parlamentar.

Rede de telefonia fixa para o
P. Norte e Q.N.Q estará concluída

até o final de dezembro
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