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A praça Ayrton Senna, localizada na QS 4/14, tem
recebido diversas melhorias nas últimas
semanas. Além de limpeza geral, os bancos e o
parquinho foram pintados e manutenções têm
sido realizadas. As benfeitorias são executadas
pela Divisão de Obras da Administração.

Na manhã de quinta-feira (11/2) foi realizada
uma reunião com o empresário Manoel Wagner
Alvino Alves para tratar do fomento a ações de
empreendedorismo no Riacho Fundo I. Manoel
Wagner Alvino Alves, que também é morador da
cidade, se colocou à disposição para ajudar em
demandas para a nossa população.

Melhorias na praça
Ayrton Senna
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R E V I T A L I Z A Ç Ã O

Empreendedorismo
em pauta



T A P A - B U R A C O

Aproximar a comunidade da gestão pública,
verificar de perto as demandas dos moradores
e promover uma ampla revitalização na quadra.
Esses são os objetivos da campanha
“Administração + Perto de Você”, que segue até
26 de fevereiro na QS 10 do Riacho Fundo I.
Uma tenda para receber pedidos da população
estará montada nos dias úteis das 9h às 17h.
Estão previstas a substituição, implantação e
reparo de meio-fio, capina, revitalização de
becos e limpeza e troca de tampas de boca de
lobo. Pintura de meio-fio, reparos e construção
de calçadas, revitalização de parquinho e
operação tapa-buracos serão outros serviços
realizados na quadra.

Operação no
Kanegae
Mais de seis toneladas de
massa asfáltica foram
utilizadas para recuperar
vias públicas na Colônia
Agrícola Kanegae na quinta-
feira (11/2).   A QS 10 e a QS
12 foram outras quadras
que receberam os serviços
nesta semana. Os trabalhos
foram executados pela
equipe da Divisão de Obras.

Governo vai às
quadras no Riacho 
Serviço itinerante  já atendeu, em 2020, mais de 500
demandas dos moradores por obras e serviços

G E S T Ã O

BALANÇO SEMANAL   |   PÁGINA 3 www.riachofundo1.df.gov.br

A equipe de Engenharia mapeou todos os problemas da quadra por uma
semana, detectando as diversas necessidades da QS 10.



O vice-governador do Distrito Federal,
Paco Britto, esteve no Riacho Fundo I
na sexta-feira (12/2) para mais uma
ação do Comitê Todos Contra o Covid.
Acompanhado da administradora Ana
Lúcia Melo, Paco Britto visitou os
comércios, cumprimentou clientes,
conversou com empresários e destacou
a importância da manutenção dos
cuidados para evitar o contágio do
coronavírus. A ação teve o apoio da
Associação Comercial do Riacho Fundo
I, com a presença de seu presidente,
João Francisco Neto (Dimmy). Com
cerca de 3km, a caminhada teve início

Avenida Central e foi encerrada na Feira
Permanente. Foram distribuídos frascos
de álcool gel, máscaras, folders e
cartazes informativos. A equipe da
Administração Regional do Riacho
Fundo I também entregou rosas para as
mulheres.
“O assunto principal desta nossa visita
de hoje é reforçar a importância dos
cuidados para evitarmos a transmissão
da Covid-19. Esse vírus mata. Muito
obrigado ao Riacho Fundo I pela
recepção”, agradeceu o vice-governador
e coordenador do Comitê Todos Contra
a Covid, Paco Britto.

C A P A
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O projeto Banca Solidária, com a
distribuição de cestas verdes nas
quadras, voltou à QN 01 na tarde
de quinta-feira (11/2). No total,
105 famílias carentes foram
atendidas. A campanha de
solidariedade, idealizada pela
Administração do Riacho Fundo I
em abril de 2020, conta com o
imprescindível apoio dos feirantes
da Ceasa-DF.

C E S T A  V E R D E

A Divisão de Obras da Administração promoveu uma força-tarefa na
quarta-feira (10/2) para limpeza em diversos pontos da cidade. No total,
mais de 20 toneladas de entulhos e inservíveis foram recolhidas. O
Parque Ecológico, a área rural Sucupira e o colégio da QN 05 foram
alguns dos locais que receberam a ação.



Rafael Prudente
quer melhorias
para a cidade

O deputado distrital Martins Machado recebeu a
administradora Ana Lúcia Melo na tarde de
quinta-feira (11/2). O parlamentar pôde conhecer
algumas das principais demandas do Riacho
Fundo I e analisará a destinação de emendas para
a nossa cidade.
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21Martins Machado
recebe demandas
do Riacho Fundo I

P A R C E R I A  P E L A  P O P U L A Ç Ã O

O deputado Rafael Prudente, presidente da CLDF,
também esteve com a nossa administradora na
quinta-feira (11/2). Muito atuante em 2020, Rafael
Prudente quer continuar destinando emendas
para novas conquistas para o Riacho Fundo I
neste ano.



O novo superintendente de Patrimônio da União (SPU), Guilherme Carvalho,
esteve na quarta-feira (10/2) no Riacho Fundo I junto com a administradora Ana
Lúcia Melo para alinhar detalhes da destinação de terreno para a construção da
nova Unidade Básica de Saúde (UBS) e de um complexo esportivo. 
O diretor de Urbanização da Novacap, Sérgio Lemos, o chefe do Departamento
de Infraestrutura Urbana da Companhia, Márcio Costa, a servidora da SPU
Paula Castro e a chefe de Gabinete da Administração Regional, Rosana Lúcia,
também participaram da visita técnica aos locais. O coordenador de
Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração do Riacho Fundo I,
Wagner Merses, também acompanhou o encontro. 
As tratativas para cessão de área da União ao Distrito Federal para essas
esperadas conquistas tiveram início em 2019 e estão em fase adiantada.

V E M  N O T Í C I A  B O A  P O R  A Í

Governo federal e GDF trabalham
por mais saúde e esporte no Riacho
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Wagner Merses, Márcio Costa, Paula Castro, Rosana Lúcia, Sérgio Lemos, Ana Lúcia Melo e Guilherme Carvalho.
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