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A nova iluminação do Pistão Sul foi inaugurada na quinta-feira (09.03), com a 
presença do governador Joaquim Roriz, do senador Paulo Octávio, do administrador de 
Taguatinga, José Humberto Pires e do deputado Brunelli, além de outras autoridades 
políticas, administrativas e empresariais.

Brunelli foi um dos responsáveis não só pela melhoria no sistema de 
iluminação como também ajudou na construção do complexo viário local. Ele aprovou 
emenda ao orçamento do GDF, liberando recursos financeiros que ajudaram a viabilizar 
essa importante obra para os moradores de Taguatinga.

Foi assim que a companhia Energética de Brasília (CEB) promoveu a 
substituição de postes e a troca do sistema de iluminação, substituindo as antigas 
luminárias por modelos modernos e econômicos.

A CEB instalou 106 postes circulares de concreto e luminárias tipo duas 
pétalas com lâmpadas VS de 150 watts e 43 postes de aço curvo simples com lâmpadas 
VS de 250 watts.

"Isso representa uma economia de energia em torno de 40%, além de melhorar 
a segurança dos moradores e daqueles que transitam pelo Pistão Sul e Norte", 
assinalou o deputado Brunelli.

Segurança para população com
nova iluminação no Pistão Sul

Luminárias novas e modernas
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