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Moradores da Colônia Agrícola, no Riacho Fundo I,
serão beneficiados com rede de abastecimento de água
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Depois de oito meses de intensas negociações com o Governo do Distrito
Federal(GDF), em especial com o comando da CAESB, o deputado Brunelli conseguiu
mais uma importante vitória para a comunidade da Colônia Agrícola de Riacho Fundo I.
Foi um verdadeiro presente de Papai Noel: o início das obras para a instalação do
sistema regular de abastecimento de água na localidade.
Foi graças aos "esforços das lideranças dos moradores da Colônia Agrícola que,
em conjunto comigo, lutando sempre com determinação, obtivemos essa importante
melhoria para a população local", assinalou Brunelli.
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Telefonia fixa
Com o início das obras para a instalação do sistema de abastecimento de água,
graças às indicações do deputado Brunelli, desde o plenário da Câmara Legislativa, e
às conversas com os dirigentes da Caesb, resolve-se uma das principais reivindicações
dos moradores dessa comunidade agrícola.
Agora, salientou Brunelli, a prioridade será conseguir urgência para obter da Brasil
Telecom a instalação da rede de telefonia fixa, além de novos contatos com os órgãos
do Governo do Distrito Federal(GDF) para melhorar a segurança pública do local, um
dos problemas que mais afligem a população da Colônia Agrícola no Riacho Fundo I.
O deputado Brunelli está, ainda, desenvolvendo esforços junto às autoridades
competentes do GDF no sentido de conseguir o asfaltamento de um trecho de 300
metros que liga o Riacho Fundo I ao Núcleo Bandeirante.
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