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Fale com o deputado Brunelli
Fone: (61) 348-8190 a 96

deputado@brunelli.com.br
Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural – Cep: 70086.900.

Brunelli  informa sobre melhorias para
a Feira do Produtor (P-Norte, Ceilândia)

DANIEL ARAÚJO

1. Sinalização pelo Detran e Administração Regional de toda a área interna 
da Feira, dando mais segurança e tranqüilidade aos freqüentadores e 
facilitando o trânsito na área física da Feira do Produtor;
2. Instalação de energia elétrica para os feirantes pela Companhia 
Energética de Brasília (CEB) e melhoria na iluminação pública, uma antiga 
reivindicação dos comerciantes;
3. Implantação do serviço de abastecimento de água, pela Caesb, uma luta 
dos feirantes que já durava 15 anos. Com a instalação do sistema regular de 
abastecimento de água, diz Brunelli, melhoram as condições sanitárias e de 
higiene no local;
4. Liberação, pelo GDF, da Etapa E da Feira do Produtor com autorização 
para o funcionamento de 96 novos boxes;
5. Coleta regular do lixo.

A Feira do Produtor, do setor P-Norte, na Ceilândia, graças ao deputado Brunelli e 
a ajuda da Associação dos Feirantes (Afeprace) está recebendo um conjunto de obras 
que vai permitir instalações adequadas para os proprietários dos 500 boxes existentes 
no local e mais conforto para o público em geral.

O deputado Brunelli, que se empenhou junto aos órgãos do Governo do Distrito 
Federal(GDF), para obter melhorias na infra-estrutura da Feira do Produtor, agradece a 
participação de toda a comunidade e da direção da Afeprace, informa sobre as 
conquistas obtidas até agora para o local:
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