
BALANÇO
SEMANAL



Os tetos de todas as paradas de ônibus do
Riacho Fundo I passaram por um mutirão de
limpeza na terça-feira (16/3). A ação faz parte da
campanha Riacho + Limpo: Todos contra a Dengue.
Graças ao apoio da população e as diversas
ações do GDF, nossa cidade já reduziu em 78%
os casos de dengue em relação ao mesmo
período do ano passado. 

Na manhã de quinta-feira (11/3) foi realizada
reunião com a moradora Luci Lima, que
apresentou projeto de melhorias na Biblioteca
nas áreas de cultura, educação. Palestras virtuais
com temas relevantes para a população também
serão realizadas.

Limpeza nos tetos
das paradas
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T O D O S  C O N T R A  A  D E N G U E

Parceria pela
cultura e educação



A Administração do Riacho Fundo I realizou
uma força-tarefa para recuperação de vias
públicas na segunda-feira (15/3). A QN 07, QS
10, QS 12, QS 16, Avenida Ipê e a Colônia
Agrícola Kanegae estiveram entre os locais
atendidos. A ação utilizou 6,5 toneladas de
massa asfáltica para tapar 27 buracos.
Na terça, mais de quatro toneladas de massa
asfáltica foram necessárias para tapar 15
buracos no conjunto 21 da QN 07, além da
instalação de um quebra-molas.  A QN 05 e QS
04 receberam a ação na quarta. Na sexta-feira
(19/3), foi a vez da QN 01. A quadra teve mais
de 20 buracos tapados, com a utilização de 3,3
toneladas de massa asfáltica.

Novas
papeleiras e
papa-lixo
A partir da próxima semana,
o Serviço de Limpeza Urbana
(SLU) instalará mais 32
papeleiras em praças, pontos
de encontro comunitário e no
Parque Ecológico. 
A Granja Modelo também
ganhará um papa-lixo. 
A Administração do Riacho
Fundo I reforça a importância
da conscientização dos
moradores para que, juntos,
tenhamos uma cidade vez
mais limpa.

R I A C H O  +  L I M P O

Mutirão tapa-buracos  
no Riacho Fundo I
Mais de 15 toneladas de massa asfáltica foram
utilizadas para recuperar vias em nossa cidade

B U R A C O  Z E R O
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Licitação para construção do Viaduto;
Recapeamento asfáltico na Sucupira;
Iluminação LED em quase toda cidade;
Reforma de quadras e parquinhos;
Projeto para creche e escola classe;
Construção de balão na QS 14/16 ;
Reforma da Feira Permanente;
Revitalização do Skate Park;
Esgotamento sanitário Sucupira;
Centro Interescolar de Línguas (CIL).

“O governador Ibaneis Rocha não
mede esforços para que nossa cidade
seja cada vez melhor”, destaca a
administradora Ana Lúcia Melo.
Confira as 10 principais conquistas dos
últimos meses.

Fundado em 13 de março de 1990, o
Riacho Fundo I chega aos 31 anos com
uma série de avanços conquistados
nos últimos anos. Atualmente, a
cidade tem cerca de 80 mil
moradores, somados os habitantes
das regiões rurais. A área ambiental é
um diferencial do Riacho, abrigando
diversas nascentes e grande
diversidade de fauna e flora.
Com um comércio forte e várias
opções para lazer e atividades
esportivas, a cidade, nas palavras do
ex-governador Joaquim Roriz, foi
criada para ser “referência em
qualidade vida”. 
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Na tarde de quinta-feira (18/3) a
Administração Regional do Riacho
Fundo I recebeu a visita do
comandante-geral do Corpo de
Bombeiros, Coronel William
Bomfim, e do Sargento Diego
Victor. Ações conjuntas em prol da
população estiveram entre os
principais itens da pauta.
Aguardem, pois vem notícia boa
por aí.

A tarde de quinta-feira (18/3) foi de muita solidariedade no Riacho Fundo I. No
total, 96 famílias da QS 08/10 receberam alimentos saudáveis por meio
projeto Banca Solidária. A ação conta sempre com a valiosa generosidade dos
feirantes da Ceasa-DF.

U N I Ã O  P E L O  R I A C H O  F U N D O  I



O cuidado e a manutenção com as áreas públicas não param no Riacho Fundo
I. Na quarta-feira (17/3), o dia foi de roçagem em diversos pontos cidade. Ao
longo de quase de 5km, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
(Novacap) realizou o corte de grama nas margens da EPNB, Balão do Corpo de
Bombeiros e na QN 01. O trabalho é essencial para manter a limpeza e a
conservação das áreas públicas.
“É determinação do governador Ibaneis Rocha esse olhar atento e cuidado
com o Riacho Fundo I. Temos trabalhado diuturnamente para que a cidade
fique a cada vez mais bonita e bem-cuidada. Agradecemos ao presidente
Fernando Leite e a todos os colaborares da Novacap pelo carinho com a nossa
cidade”, destaca a administradora Ana Lúcia Melo.

M A N U T E N Ç Ã O
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