


Na quinta-feira (1º/7), a administradora Ana Lúcia
Melo participou de reunião com o diretor de
Urbanização da Novacap, André Luiz Vaz, para
tratar das reformas das calçadas da cidade. A
emenda para essa antiga demanda dos
moradores da nossa cidade foi destinada pelo
deputado distrital Valdelino Barcelos. As obras
serão iniciadas em breve.

A Administração do Riacho Fundo I recebeu na
segunda-feira (28/6) a equipe do Blog Espaço
Mulher, um dos portais de mais maior audiência
do DF. As jornalistas Annie Kettly e Ana Neves
conversaram com a administradora Ana Lúcia
Melo sobre a importância do fortalecimento do
papel da mulher na sociedade.

Reforma de calçadas no
Riacho Fundo I
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É  T E M P O  D E  A Ç Ã O

Empoderamento
feminino em pauta



Após reunião no Gabinete da Administração Regional, a chácara 26, na
Sucupira, e a comunidade Vale da Benção, no Kanegae, foram visitadas. 

A Administração do Riacho Fundo I começou
disponibilizar uma estrutura completa com
computadores, sala exclusiva e servidores
capacitados para atender a comunidade em
diversos serviços que necessitam de
agendamento via internet. Trata-se do projeto
“Riacho + Serviços On-line”, que estreou na
quinta-feira (1º/7) com o auxílio para inscrições
do programa Jovem Candango. Os beneficiários
terão primeiro emprego, renda e escola.
Além de auxílio para inscrições no Programa
Jovem Candango, o “Riacho + Serviços On-line”
oferecerá inscrições para programas sociais
diversos do GDF e do governo federal, cadastro
para estágios, entre outros serviços.

Mais de quatro toneladas de
massa asfáltica foram
utilizadas para recuperar
vias públicas na quarta-feira
(30/6) no Riacho Fundo I.
Áreas próximas à Escola
Classe Kanegae, Terminal
Rodoviário, QS 12 e Feira
Permanente estiveram entre
as localidades atendidas
pela Administração.

Programa Jovem Candango:
Administração auxilia
inscrições

Recuperação
de vias
públicas

T A P A - B U R A C O SO P O R T U N I D A D E
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São 1.800 vagas disponíveis para jovens de baixa
renda, que tenham entre 14 e 18 anos. 
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A Administração do Riacho Fundo I
arrecadou 457 peças de frio
durante o período da Campanha do
Agasalho Solidário 2021. A ação foi
idealizada pela primeira-dama do
Distrito Federal, Mayara Noronha, e
teve o apoio da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Secretaria
de Governo, Vice-Governadoria,
Corpo de Bombeiros Militar e
Defesa Civil do Distrito Federal. 
O objetivo foi arrecadar itens de
combate ao frio, como cobertores,
casacos, meias, luvas e gorros. 
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Os itens serão doados para pessoas
em situação de vulnerabilidade
social. 
A Administração do Riacho Fundo I
informa que segue recebendo
doações. 
Caso tenha algum item sem uso
que possa aquecer outras pessoas,
envie uma mensagem pelo
WhatsApp para a nossa equipe:
99125-9584. 

Solidariedade e amor ao próximo
fazem a diferença.
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Com a distribuição de 65 cestas
verdes, o projeto Banca Solidária
foi realizado na quinta-feira (1º/7)
no Riacho Fundo I. Famílias em
situação de vulnerabilidade social
da QS 16 foram atendidas pela
ação promovida pela
Administração Regional, que
conta sempre com a generosa
doação dos feirantes da CEASA-
DF.

A semana terminou com uma limpeza geral em áreas vicinais próximas à
Embrapa. Mais de 100 toneladas de entulhos foram removidas pelas equipes
da Divisão de Obras na sexta-feira (2/7). A área recebe ações de limpeza
periódicas, executadas pela Administração Regional.

C E S T A S  V E R D E S  N A  Q S  0 6



Na quarta-feira (30/6) uma reunião muito produtiva sobre a possível construção
da via de ligação entre o Riacho Fundo I e II foi realizada na Secretaria de Saúde.
Participaram das tratativas o deputado Valdelino Barcelos, o presidente da
Novacap, Fernando Leite, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, a
administradora Ana Lúcia Melo, representantes do Instituto Brasília Ambiental
(Ibram) e técnicos das áreas de Arquitetura e Engenharia. Na oportunidade,
foram discutidas novas alternativas para atender essa antiga demanda das
duas cidades. O objetivo do GDF é garantir cada vez mais comodidade,
segurança e qualidade de vida para os moradores e motoristas da região.

C U L T U R A

Novas alternativas para via de ligação
entre Riacho I e II

A Polícia Militar e a Administração do Riacho Fundo I
realizaram a doação de 70 cestas básicas para moradores
carentes da Granja Modelo. A ação social teve a presença
do Coronel Marco Alves, Corregedor da PMDF.
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