
BALANÇO
SEMANAL



Reunião na segunda-feira (22/3) alinhou
prioridades do programa GDF Presente. O
encontro contou com a presença do
coordenador da Região Sul, Írio Depieri, e do
subsecretário de Desenvolvimento Regional e
Operações nas Cidades, Flávio Araújo. Reforço na
limpeza, tapa-buracos e manutenções gerais
estiveram no foco das ações.

Cerca de 100m² de grama serão plantados no
balão próximo à UBS 2, na QN 01. Os serviços
foram reforçados na quarta-feira (24/3) e seguem
nos próximos dias. A ação contribui para que
nossa cidade siga a cada dia mais bonita e bem-
cuidada.

GDF une esforços
por melhorias
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T R A B A L H O  I N T E G R A D O

Plantio de grama
em balão na QN 01



Com o apoio do programa GDF Presente, a
operação tapa-buracos foi reforçada nesta
semana no Riacho Fundo I. Atendendo a
pedidos da população, a via próxima ao
Instituto de Saúde Mental (ISM) e as chácaras
8/14 da Colônia Agrícola receberam serviços de
manutenção. Após autorização do
Departamento de Trânsito do Distrito Federal
(Detran-DF), dois quebra-molas também foram
construídos em área próxima ao ISM. A força-
tarefa para recuperação de vias públicas segue
na próxima semana. 
A QS 02, QS 04, QS 06, QS 10, QS 12, QN 05 e
QN 07, além dos módulos 59 e 79 da Sucupira,
fazem parte do cronograma de regiões a serem
atendidas. 

Revitalização
entra em
nova fase
Com a reconstrução do piso e
manutenção em estruturas,
foi iniciada na quarta-feira
(24/3) uma nova fase da
revitalização do Skate Park.
Os serviços são executados
por equipes da Companhia
Urbanizadora da Nova
Capital (Novacap), com o
apoio da Administração
Regional do Riacho Fundo I.

S K A T E  P A R K

Recuperação de vias
públicas intensificada
Administração lembra que a população pode
realizar solicitações por meio da Ouvidoria do GDF

G D F  P R E S E N T E
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Cerca de 40 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas em serviços de
tapa-buracos e construções de quebra-molas ao longo desta semana.



potencializa o atendimento dos
moradores e as conquistas em nossa
cidade.
A Administração Regional ressalta que
a comunidade pode realizar
solicitações por meio da Ouvidoria do
GDF, no site www.ouvidoria.df.gov.br e
pelo número 162.  
“É determinação do governador Ibaneis
Rocha esse cuidado diário com o
Riacho Fundo I. Agradecemos aos
moradores pela parceria e envio
demandas pela Ouvidoria. Seguimos,
juntos, por uma cidade cada vez
melhor”, destaca a administradora Ana
Lúcia Melo. 

“A equipe da Administração Regional
esteve na quadra onde eu moro há
alguns dias e solicitei demandas
importantes, como a restauração dos
bueiros. Essa semana, as tampas de
boca de lobos foram substituídas, além
de outras manutenções na região.
Acho que é muito importante essa
interação entre a população e o
governo”. O depoimento de Mariza
Carvalho, moradora da QS 10, reflete a
importância da gestão compartilhada,
prática cada vez mais comum no
Riacho Fundo I. Entre outras ações, o
programa “Administração + Perto de
Você” 
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C A P A



Moradores carentes da QS 06
receberam cestas verdes na
quinta-feira (25/3). No total, 72
famílias foram atendidas pelo
projeto Banca Solidária, que conta
com valiosas doações dos
feirantes da Ceasa-DF. 
Com apoio e incentivo do Governo
do Distrito Federal (GDF), a
solidariedade não para em nossa
cidade.
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Os banheiros da Feira Permanente estão passando por melhorias como troca
do piso, instalação de novos vasos sanitários e pias, além da substituição das
estruturas elétricas e hidráulicas. A obra teve início pelo banheiro masculino.
Em seguida, os serviços serão executados no toalete feminino.

C E S T A  V E R D E
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Desobstrução de canal de águas
pluviais na Colônia Agrícola Kanegae

É  T E M P O  D E  A Ç Ã O
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Na quarta-feira (24/3), um canal águas
pluviais, próximo à Fazenda Sucupira, foi
desobstruído na Colônia Agrícola
Kanegae. A ação teve o apoio da
Secretaria da Agricultura, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural. 
O trabalho integrado em prol da
população segue como uma das
principais marcas do GDF no Riacho.
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