


A primeira-dama e secretária de
Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha,
recebeu brinquedos e livros arrecadados no
Riacho Fundo I durante a campanha “Vem
Brincar Comigo 2021”. A entrega foi realizada
pela equipe da Administração Regional na
quarta-feira (5/10). 

A coordenadora da Regional de Ensino, Ana
Maria Silva, recebeu na quarta-feira (6/10) a
administradora Ana Lúcia Melo. Na pauta,
demandas das escolas da nossa cidade que
receberam recursos para melhorias por meio
de emendas parlamentares do deputado
Valdelino Barcelos. É a educação como
prioridade no Riacho Fundo I.

Primeira-dama recebe
brinquedos arrecadados
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T R A B A L H O  I N T E G R A D O

Reformas e melhorias
nas escolas do Riacho



Na manhã de sexta-feira
(8/10) foi realizada mais uma
edição do Mercado Solidário,
ação social dos membros da
Igreja de Deus Internacional
(MIDI), que conta com apoio
da Administração do Riacho
Fundo I. A iniciativa de
solidariedade e amor ao
próximo atendeu cerca de 60
pessoas em situação de
vulnerabilidade social.Os moradores do Riacho Fundo I ganharam

nesta semana, na Administração Regional, uma
nova unidade da Secretaria DF Legal. O Núcleo
de Atendimento terá todos os serviços
disponíveis nos demais postos e evitará que os
contribuintes tenham que se deslocar até a
agência sede do Setor de Indústrias e
Abastecimento (SIA).
A pedido do deputado Valdelino Barcelos, o
secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira,
criou o posto, que era uma reivindicação antiga
da população, em especial de ambulantes e
comerciantes, que buscam trabalhar
regularmente mediante o pagamento da taxa
de preço público ou, ainda, recorrer de multas.

Mais uma
ação de
solidariedade

C O N Q U I S T A
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DF Legal mais perto da
população do Riacho
Novo posto inaugurado na Administração terá
todos os serviços das demais unidades da Secretária

O deputado Valdelino Barcelos, a administradora Ana Lúcia Melo e o
secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira, participaram da inauguração.

P A R C E R I A  C O M  M I D I



C A P A

A Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal
(Codhab) iniciou a coleta de
documentos e esclarecimento de
dúvidas dos moradores da QS 16 para
a entrega das escrituras. As famílias
da quadra receberão a visita nas
próximas semanas para atualização
de cadastro e aplicação de
questionário socioeconômico.
Também será realizada a titulação do
imóvel. O objetivo é que as escrituras
sejam emitidas diretamente no nome
do ocupante. O chefe do Núcleo de
Escrituras da Codhab, Ciro Freitas, o

chefe do Núcleo de Regularização,
Felipe Góes, e a assessora especial do
deputado Valdelino Barcelos, Rosana
Lúcia, participaram de um mutirão
realizado na sexta-feira (8/10).
“Essa é mais uma grande conquista
em nossa cidade, fruto do trabalho
integrado de todo o governo Ibaneis.
Nosso agradecimento ao presidente
da Codhab, Wellington Luiz, ao
diretor de Regularização Social e
Desenvolvimento Econômico da
Terracap, Leonardo Mundim, e ao
deputado Valdelino Barcelos”,
destacou a administradora Ana Lúcia
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A quinta-feira (7/10) foi de
solidariedade no Riacho Fundo I. No
total, 55 famílias da QS 10 em situação
de vulnerabilidade social foram
beneficiadas com o projeto Banca
Solidária, que distribui cestas verdes
para moradores da nossa cidade. A
ação conta sempre com a doação de
feirantes da CEASA-DF.

O GDF não para de ajudar quem
precisa.

 

C E S T A  V E R D E  N A  Q S  1 0
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Carreta da beleza, serviços na área da saúde e massagem. Essas são apenas
algumas das ações do Senac-DF que serão disponibilizadas na 6ª edição do
Riacho + Solidário. Reunião na quinta-feira (7/10) com o gerente de ações
móveis, Antônio Julien N'Guessan, e a assessora de eventos Marly Machado
alinhou detalhes desse megaevento, marcado para 23 de outubro (sábado).
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