


A pedido da administradora Ana Lúcia Melo, o
secretário-geral do Brasília Ambiental (Ibram),
Thulio Moraes, esteve no Riacho Fundo I na
quinta-feira (25/11) para conferir in loco as
demandas dos moradores da QS 16 .
É o GDF trabalhando junto com a comunidade
por um Riacho cada vez melhor.

Ibram participa de
reunião sobre a QS 16
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É  T E M P O  D E  A Ç Ã O

O presidente da Terracap, Izidio Santos Junior,
recebeu na quarta-feira (24/11) a administradora
Ana Lúcia Melo para tratar sobre a área de
descarte de entulhos na QS 16.  O presidente da
Terracap confirmou presença em reunião nos
próximos dias para definir soluções sobre o tema.  
A regularização dos Módulos da Sucupira foi outra
importante pauta do encontro. 

Administração e Terracap
juntas pelo Riacho



T R A B A L H O  I N T E G R A D O

Detran
recebe
demandas da
QS 16
A administradora Ana Lúcia
Melo participou de reunião na
quarta-feira (24/11) com o
diretor-geral do Detran-DF,
Zélio Maia. Na pauta,
demandas por melhorias dos
moradores da QS 16. 
O trabalho integrado entre os
diversos órgãos do GDF trará
benfeitorias e soluções
efetivas para a população.

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) abriu as
inscrições para os Centros Olímpicos e
Paralímpicos (COPs) do Riacho Fundo I,
Samambaia e São Sebastião. São mais de 18 mil
vagas divididas em 20 modalidades esportivas.
A primeira etapa do processo de matrícula será
totalmente on-line, por meio do Sistema de
Gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos
(Sigecop) até 6 de dezembro.
Inscrições em:  sistemas.df.gov.br/SIGECOP/

Inscrições abertas
para o Centro
Olímpico

Secretaria de Esporte e Lazer retoma em breve as
aulas presenciais no Riacho Fundo I

E S P O R T E
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Quem não tem acesso a internet, pode procurar a sala do "RIacho + Serviços On-
line" para solicitar ajuda nas inscrições.

https://sistemas.df.gov.br/SIGECOP/


“O trânsito da EPNB para chegar em
casa é a minha maior luta diária. Há
décadas ouço promessas da construção
do viaduto, mas, de fato, nunca houve
nada e o engarrafamento só piora.
Entra governo, sai governo e nada
acontece. Mas tenho a esperança que
essa obra saia nesta gestão”. A
declaração é Maria do Rosário
Albuquerque, moradora da QN 09, que
enviou pelo Instagram da
Administração Regional mensagem
perguntando quando a obra teria início. 
Na próxima semana, Maria e os mais de
100 mil motoristas que trafegam por
dia na região terão uma excelente
notícia: o governador Ibaneis Rocha
estará no Riacho Fundo I para lançar a
esperada obra. O processo foi liberado

pelo Tribunal de Contas do DF e o DER
já realizou visita técnica, em 26/11, para
alinhar ajustes logísticos para do
lançamento dessa conquista para o
Riacho Fundo I.
“Este é um governo de atitude e não de
promessa. É um governo de ação. A
vinda do governador Ibaneis para
assinar a ordem de serviço de início da
construção do viaduto será um marco
na cidade. Nosso agradecimento ao
deputado Valdelino Barcelos pelo apoio
incondicional e trabalho integrado e ao
governador Ibaneis Rocha, que se
empenhou pessoalmente para que o
processo fosse liberado com rapidez no
TCDF. A próxima semana será histórica
em nossa cidade”, destacou a
administradora Ana Lúcia Melo. 
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C A P A



Na tarde de quinta-feira (25/11),
a Administração Regional
realizou a distribuição de 67
cestas verdes para moradores
da QN 05, QN 03 e QS 02. 
A ação faz parte do projeto
Banca Solidária, que conta com
a imprescindível doação dos
feirantes do CEASA-DF.

A solidariedade não para no
Riacho Fundo I.

 

C E S T A  V E R D E
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O deputado Valdelino Barcelos, o presidente da Novacap, Fernando Leite, e a
administradora Ana Lúcia Melo foram conferir de perto as obras na Feira
Permanente e no Skate Park. A vistoria ocorreu na tarde de quinta-feira (25/11).
O trabalho não para no Riacho Fundo I.
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