
ABRIL/2007

Promessa do GDF:     
Asfalto e esgoto chegarão,

finalmente, à Q.S. 11 do Areal 

O deputado Brunelli, que desde seu primeiro mandato lutou em favor da população 

do Areal (Águas Claras) traz para a comunidade desta cidade uma boa notícia: o asfalto, 

sistema de esgoto e escoamento das águas pluviais chegarão em breve à Q.S. 11, 

melhorando a qualidade de vida dos moradores.

A pavimentação asfáltica e os demais serviços foram  promessas feitas diretamente ao 

deputado Brunelli pelo governador José Roberto Arruda, na semana passada.

A região do Areal e a cidade de Águas Claras serão prioridades absolutas do 

governador Arruda. As melhorias anunciadas pelo GDF já estavam sendo pleiteadas pelo 

deputado Brunelli desde o início de seu primeiro mandato, em fevereiro de 2003.

Brunelli fez indicações, ofícios e discursos no plenário da Câmara Legislativa pedindo a 

atenção do GDF para com a população residente no Areal. Infra-estrutura como asfalto, 

esgoto e energia elétrica, entre outros serviços públicos, ainda é precária na área.

"O GDF sabe das necessidades do povo aqui do Areal e as melhorias chegarão o mais 

rápido possível", assinala o distrital.

Estarei aqui, junto com a população, para cobrar e ver as promessas cumpridas em 

DANIEL ARAÚJO

Asfalto vai chegar para

melhorar a vida da população
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