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Parceria pela
comunidade

Na segunda-feira (21/12) foi realizada uma
megaoperação de limpeza nas ruas do Riacho
Fundo I. A equipe da Divisão de Obras retirou
mais de 14 toneladas de itens como móveis
velhos, pneus e restos de obras das quadras QS
02, QS 04, QS 06, QS 08, QS 12 e Colônia Agrícola
Kanegae. Além de deixar nossa cidade mais limpa,
a ação contribui para o combate à dengue.

Riacho + Limpo
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Na tarde de quarta-feira (23/12) foi realizada uma
visita do líder comunitário Tiago Rodrigues
Pereira Lima, da IDB, Igreja de Deus no Riacho
Fundo I. Projetos sociais e melhorias para a
cidade estiveram entre os principais pontos do
encontro.

C O M B A T E  À  D E N G U E



Na manhã de domingo (20/12) foi realizada a 2ª
Corrida de Reis – Etapa Regional do Riacho Fundo I.
No total, 234 corredores participaram da prova, que
seguiu todas as normas da Organização Mundial da
Saúde (OMS). O evento esportivo contou com a
presença do subsecretário de Projetos Incentivados e
Eventos Sidemeron Campos Silva (Bola) e teve o
apoio de 30 servidores da Administração.
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E S P O R T E

Com o apoio da Secretária de Esportes, prova  
foi realizada no Parque Ecológico e teve o
percurso de 3km



A Administração do Riacho Fundo I
realizou a entrega de 400 cestas
básicas (natalinas) para famílias
carentes da nossa cidade. A ação fez
parte campanha Nosso Natal 2020,
idealizada pela primeira-dama do DF,
Mayara Noronha, juntamente com
Paula Hoff, esposa do vice-governador.
Com o apoio da Defesa Civil, a
distribuição começou na segunda-feira
(21/12) e foi finalizada na noite de
quarta-feira (23/11). Os moradores
contemplados haviam sido cadastrados
previamente no site da Secretária

de Desenvolvimento Social (Sedes).
Durante a distribuição das cestas
básicas, todos os protocolos de
segurança da OMS foram seguidos,
como o distanciamento social, uso de
máscaras e higienização das mãos.
"Agradeço à primeira-dama e secretaria
Mayara Noronha e ao nosso governador
Ibaneis Rocha por sempre atenderem a
nossa população com tanto carinho.
Essa cesta fez a diferença no Natal de
muitas famílias. Juntos por um Riacho +
Solidário”, destacou a administradora
Ana Lúcia Melo.

www.riachofundo1.df.gov.brBALANÇO SEMANAL   |   PÁGINA 4

C A P A



A Administração do Riacho Fundo I esteve em destaque na quinta-feira (24/12)
na TV Globo. O programa Bom Dia DF realizou um link ao vivo para explicar o
serviço de recolhimento de móveis, pneus e demais inservíveis realizado pela
Diretoria de Obras.  “Nosso objetivo é evitar o descarte irregular e facilitar a
vida da população”, ressaltou a chefe de Gabinete, Rosana Lúcia. O repórter
Geraldo Beckher informou que o morador pode fazer o agendamento pelo
WhatsApp  e um caminhão é enviado até o local para a retirada dos itens
inutilizáveis. A reportagem completa pode ser acessada pelo no link:
https://globoplay.globo.com/v/9126730/ ou no site da Administração.
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S A I U  N A  M Í D I A

TV Globo mostra serviço de
recolhimento de inservíveis
da Administração do Riacho
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B O A S  F E S T A S
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