


Na manhã de segunda-feira (9/8), a
administradora Ana Lúcia Melo realizou uma
visita ao superintendente de Obras do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER),
Cristiano Cavalcante. Em pauta, solicitação dos
moradores por mais uma passarela na QN 01 e o
andamento da licitação do viaduto.

Iluminação do Parque Ecológico do Riacho
Fundo e regularização fundiária na Colônia
Agrícola Sucupira, além de lotes no Setor de
Oficinas. Esses foram os principais assuntos de
reunião na quarta-feira (11/8) na Terracap com o
diretor de Regularização Social e
Desenvolvimento Econômico, Leonardo
Mundim. Aguardem, pois vem novidade por aí,

Nova passarela e viaduto
em pauta no DER
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P E D I D O S  D A  P O P U L A Ç Ã O

Terracap e Administração
unidas pela Riacho



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

Ao longo de quinta-feira (12/8), o deputado
distrital Valdelino Barcelos e a administradora
Ana Lúcia Melo receberam, na Câmera
Legislativa, lideranças, integrantes da sociedade
civil e moradores do Riacho Fundo I para tratar
sobre melhorias e novas conquistas em nossa
cidade e região.
Além do presidente do Brasília Futsal, Tiago
Fernandes (foto), foram recebidos o presidente
da subseção da OAB/DF Gustavo Bueno e o
advogado Lairson Rodrigues, Zenalha Alves da
Silva (Tia Z), representantes da APABB e Luciano
Gomes Almeida, superintendente da Região de
Saúde Sudoeste.
Parcerias formadas em prol do Riacho Fundo I.

Cerca de cinco toneladas de
massa asfáltica foram
utilizadas para recuperar vias
públicas na QN 05, QN 07 e
áreas próximas à Avenida
Central. Os serviços,
realizados na quinta-feira
(12/8), atendem a pedidos da
população registrados na
Ouvidoria do Governo do
Distrito Federal.

Valdelino Barcelos
recebe demandas

Recuperação
de vias
públicas

M A N U T E N Ç Ã OP A R C E R I A S  P E L A  P O P U L A Ç Ã O

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

Riacho Fundo I terá o apoio do parlamentar na
destinação de recursos para pedidos da população

O presidente do Brasília Futsal, Tiago Fernandes (camisa branca) foi um
dos integrantes da comunidade que levou demandas de interesse social



BALANÇO SEMANAL   |   PÁGINA 4

C A P A

BALANÇO SEMANAL   |   PÁGINA 4

Com a construção e reforma de 75
bocas de lobo na QN 07, a
Administração do Riacho Fundo I
seguiu nesta semana com obras e
melhorias que fazem a diferença na
vida da população e deixarão um
legado de conquistas para a nossa
cidade.
A administradora Ana Lúcia Melo
destaca que todas as obras são
demandas de muitos anos da
população. “São pedidos antigos que
o governador Ibaneis Rocha,
juntamente com o deputado Valdelino
Barcelos, não têm medido esforços
para que fossem concretizados. 
 Agradecemos, em nome dos
moradores do Riacho Fundo, e
fazemos votos para que essa parceria 

continue, pois tem trazido muitos
benefícios para a nossa cidade em
tempo recorde. É o GDF Presente no
Riacho Fundo I”, 

Confira as principais ações que estão
sendo executas no Riacho Fundo I:

· Reforma de calçadas na QS 08/10 e
Sucupira;
· Obras em águas pluviais na Feira
Permanente;
· Nivelamento de via na Placa das
Mercedes;
· Recuperação de meios-fios na
Avenida Sucupira;
· Melhorias nos canteiros da cidade;
· Ampliação de bueiros na QN 07.

É tempo de ação.
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A criação do Centro de
Atendimento ao Turista (CAT) na
cidade   foi o principal assunto de
reunião na quinta-feira (12/8)
entre a chefe de Gabinete, Cleide
Bernardo, e o coordenador das
RA's da Secretaria de Turismo,
Nilton Veiga. O projeto segue em
discussão e, em breve, novidades
serão anunciadas no Riacho
Fundo I.

O Sr. Oda, morador da QN 07, tem registrado a evolução das obras de
ampliação das bocas de lobo na quadra. Ele é um dos integrantes “Comissão
de Moradores da QN 07”. A foto de capa deste informativo semanal, além
desta que ilustra essa matéria, são de autorias desse grande líder da  cidade.

I N C E N T I V O  A O  T U R I S M O
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