


A área central do Riacho Fundo I, próxima à
Administração Regional, recebeu serviços de
podas preventivas na segunda-feira (23/8). Os
trabalhos foram executados pela equipe da
Divisão de Obras e atenderam a pedidos de
moradores registrados pelo número 162
(Ouvidoria do Governo do Distrito Federal - GDF).

A administradora Ana Lúcia Melo recebeu na
manhã de segunda-feira (23/8) a empresária e
moradora Delma Trindade. Na pauta, demandas
de melhorias e o alinhamento para parcerias em
prol da nossa cidade.  A gestão compartilhada
segue como marca do GDF no Riacho Fundo I.

Podas preventivas no
Riacho Fundo I
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M A N U T E N Ç Ã O

Administração recebe
demandas de novas
melhorias



A Feira Permanente começou a receber pintura
no telhado na terça-feira (24/8). Os serviços
fazem parte do programa Cidade Sempre Viva,
da Novacap, e tem o apoio da Administração.
Além disso, o local conta com substituição de
alambrados, pintura dos boxes e obras em
águas pluviais. A reforma dos banheiros é outra
demanda da população atendida na Feira
Permanente. O toalete masculino já está em
fase de acabamento, com a instalação de
porcelanato e iluminação em LED. Essa semana
o local também recebeu aplicação de textura
nas paredes. A reforma dos banheiros da Feira
contempla ainda toda a troca dos sistemas
elétricos e hidráulicos. 

O fundador da Associação de
Tênis Amador (ATA-DF),
Professor Veber, esteve na
quarta-feira (25/8) na
Administração Regional para
apresentar mais uma
proposta de incentivo ao
esporte no Riacho Fundo I.
O projeto prevê aulas de
tênis gratuitas na Vila
Olímpica. 
Aguardem, pois vem
novidade por aí.

Aulas de
tênis de
graça

É  T E M P O  D E  A Ç Ã O
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Feira Permanente
ganha pintura no

telhado

E S P O R T E
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Teve início na segunda-feira (23/8) a
construção de calçadas na Praça
Ayrton Senna, localizada na QS 04/14.
No total, serão aproximadamente
1.200 metros de novas calçadas. Os
trabalhos são conduzidos por uma
empresa contrata pela Companhia
Urbanizadora da Nova Capital
(Novacap), com o apoio da
Administração do Riacho Fundo I.
A Colônia Agrícola Sucupira e a QS
08/10 também recebem construção
de novas calçadas. Mais de 10km de
calçadas serão construídos no Riacho
Fundo I até o fim do ano. 

Nossa cidade também recebe obras
de drenagem, nivelamento de vias,
melhorias em canteiros, entre outras
diversas ações.
A administradora Ana Lúcia Melo
comemora o fato de o Riacho Fundo I
estar em obras. “São várias ações que
melhoram, de fato, a vida das
pessoas. Essas conquistas só são
possíveis graças ao carinho do
governador Ibaneis Rocha e do nosso
deputado Valdelino Barcelos. Nas
próximas semanas, ainda mais
novidades virão. Estamos juntos por
um Riacho cada vez melhor”.
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Membros da Igreja de Deus
Internacional (MIDI) entregaram
40 cestas básicas para famílias
carentes do Riacho Fundo I na
sexta-feira (27/8). O coordenador
do projeto, Osmar Antônio, e seis
voluntários da igreja participaram
da ação, além da chefe de
Gabinete, Cleide Bernardo. 
A solidariedade  não para no
Riacho Fundo I.

Na tarde de quinta-feira (26/8), 80 famílias em situação vulnerabilidade social
moradoras da QN 01 foram beneficiadas com o projeto Banca Solidária. A ação
distribui cestas verdes e conta com a doação dos feirantes da Ceasa-DF.
O GDF não para de ajudar quem precisa.

S O L I D A R I E D A D E
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