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O Governo do Distrito Federal atendeu a uma antiga reivindicação dos 
moradores da quadra QS 07, rua 800 e a praça 810, no Areal, colocando asfalto no 
local.

A medida foi possível, também, graças aos esforços do deputado Brunelli que 
fez, da tribuna da Câmara Legislativa, discursos pedindo melhores condições de 
vida para a população ali residente.

A chegada do asfalto, explica D. Aparecida, moradora do local há cinco anos, foi 
um alívio porque "todos os moradores daqui sofriam com a poeira, no período da 
seca, e com o lamaçal, na época da chuva".

O deputado Brunelli, satisfeito com o atendimento de suas reivindicações pelo 
GDF, promete lutar por outras demandas da comunidade, em especial assuntos 
prioritários como segurança do cidadão e obras de infra-estrutura.

Brunelli já encaminhou ofícios aos órgãos competentes do GDF pedindo 
urgência nas ações voltadas para a melhoria das condições de segurança da 
população do Areal, em especial visando conter os seqüestros relâmpagos e os 
assaltos em residências.

População da QS 07, no Areal,
beneficiada com asfalto

DANIEL ARAÚJO
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