
DANIEL ARAÚJO

Fale com o deputado Brunelli
Fone: (61) 348-8190 a 96
dep.brunelli@cl.df.gov.br

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural – Cep: 70086.900.

De acordo com os números do 
Departamento de Estradas e Rodagens 
(DER-DF), explica Brunelli, passam pelo 
local, diariamente, mais de 30 mil 
veículos. “A obra será de importância 
estratégica porque, além de melhorar o 
fluxo de veículos, dará mais segurança ao 
trânsito, poupando vidas”, acrescenta o 
deputado.

A Tork Engenharia venceu a 
licitação para executar as obras e os 
investimentos previstos superam a R$ 2,8 
milhões. Por decisão do governador Roriz 
a conclusão das obras do viaduto se dará 
em seis meses e não em 300 dias, 
conforme previsto inicialmente. É o 
deputado Brunelli trabalhando pela 
comunidade do Entorno.
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INFORME  - OUTUBRO/2004

DANIEL ARAÚJO

Uma antiga reivindicação da 
população da cidade goiana de Santo 
Antônio do Descoberto, situada no 
chamado Entorno do Distrito Federal, 
será transformada em realidade. Trata-se 
da construção de um viaduto, na BR-060 

Brunelli pede e Roriz determina construção
de viaduto na BR-060, beneficiando

Santo Antônio do Descoberto

(Brasília-Goiânia), na altura do quilômetro 
12. Foi do deputado distrital, Brunelli, da 
Câmara Legislativa de Brasília, a iniciativa 
de enviar ao governador Joaquim Roriz 
indicação solicitando a construção do 
referido viaduto.
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