


Seguiram ao longo desta semana as obras para
construção de acessibilidade em faixas de
pedestre e reforma de calçadas  na Avenida
Cedro. Os serviços são executados pela Divisão
de Obras da Administração do Riacho Fundo I e
atendem a demandas registradas na Ouvidoria. O
GDF agradece a compreensão da comunidade
por eventuais transtornos no trânsito da região.

O diretor do Departamento de Parques e Jardins
(DPJ), Raimundo Silva, esteve na segunda-feira
(26/7) na Praça do Japonês para conferir o
andamento das obras. A reforma do local
começou na semana passada e é mais uma
demanda atendida pela Administração Regional,
Novacap e deputado Valdelino Barcelos.

Mais acessibilidade na
Avenida Cedro
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É  T E M P O  D E  A Ç Ã O

Diretor da Novacap
visita obra



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

A inclusão dos condomínios da Colônia Agrícola
Kanegae e empresas do Setor Placa das
Mercedes no Plano Diretor de Ordenamento
Territorial (PDOT) foi tema de reunião na
segunda-feira (26/7) na Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).
As tratativas tiveram a condução do secretário
Mateus Leandro de Oliveira.
A administradora Ana Lúcia Melo, o
subsecretário da Central de Aprovação de
Projetos (CAP), Ricardo Augusto de Noronha, o
secretário-executivo de Licenciamento e
Regularização Fundiária (Selic), Marcelo Vaz, e a
chefe de Gabinete da  Rosana Lúcia também
participaram da reunião na Seduh.

Mais de cinco toneladas de
massa asfáltica foram
utilizadas para recuperar
vias públicas na região da
Fazenda Sucupira, no acesso
à Embrapa. Os serviços
foram executados ao longo
desta semana pela equipe
da Administração do Riacho
Fundo I e atendem a
demandas dos moradores.

GDF trabalha por
regularização fundiária 

Operação
tapa-buraco
não para

M A N U T E N Ç Ã OT R A B A L H O  I N T E G R A D O
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A regularização fundiária é uma prioridade do
Governo do Distrito Federal no Riacho Fundo I.

Reunião na Seduh teve a condução do secretário Mateus Leandro de
Oliveira e a participação de representantes da Administração Regional.
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C A P A
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"Foram anos de agonia. A luta pela
ampliação das bocas de lobo aqui em
nossa quadra vem de muito tempo.
Mas agora, enfim, temos a esperança
de que o GDF resolverá, de vez, esse
problema em nossa quadra”. As
palavras são do Sr. Oda, integrante da
“Comissão de Moradores da QN 07”
que acompanha os serviços de
reforma e construção de novos
bueiros, iniciados nesta semana.
No total, mais de 50 bocas de lobos
serão construídas ou revitalizadas. A
drenagem para resolução definitiva
do problema de águas pluviais na 

na QN 07 é mais uma demanda da
população atendida, graças ao
trabalho integrado de diversos órgãos
do GDF. 
 “Essa parceria com a população é
fundamental. Isso é gestão
compartilhada na prática. Mais uma
vez, agradecemos ao governador
Ibaneis Rocha, ao nosso deputado
Valdelino Barcelos e à toda a Diretoria
da Novacap pelo carinho com a nossa
cidade. Seguimos, juntos, por um
Riacho cada vez melhor”, ressalta a
administradora do Riacho Fundo I,
Ana Lúcia Melo.

É tempo de ação.
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Atendendo a pedido da Secretaria
de Transporte e Mobilidade
(Semob), a Administração do
Riacho Fundo I realizou na
segunda-feira (26/7) o recuo de
rampas nas baias do
estacionamento do Terminal
Rodoviário. A medida gera mais
comodidade e segurança para os
passageiros.

É tempo de ação.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, recebeu na noite desta sexta-feira
(30/7) representantes da Administração do Riacho Fundo I para apresentação
do projeto de reforma da Praça do Japonês. A obra é uma demanda de
décadas da comunidade.

M A I S  M O B I L I D A D E  N O  T E R M I N A L  



Na manhã de terça-feira (27/7) foi realizada uma solenidade de apresentação
das equipes que fazem parte do Estágio Operacional do Curso de Formação de
Praças 7 da PMDF. Cerca de 160 policiais participaram do reforço no
policiamento no Riacho Fundo I e região.
A cerimônia contou com a presença do chefe do departamento de operação da
PMDF, Coronel Naime, da administradora do Riacho Fundo I, Ana Lúcia Melo, da
administradora do Riacho Fundo II, Ana Maria, do Comandante do 28º Batalhão
da PM, Major Armando, além dos capitães Rogério e Moacir.

Reforço no policiamento
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R I A C H O  +  S E G U R O



VAI VACINAR?
LEVE SUA
DOAÇÃO!



ADMRIACHOFUNDO1
@ADMRIACHOFUNDO1
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