


A QS 12 recebeu serviços de concretagem de
calçadas na terça-feira (28/12). A quadra tem
ganhado novas calçadas após pedidos de anos da
comunidade. Vale ressaltar que a emenda
parlamentar para construção de 10km de novas
calçadas no Riacho Fundo I foi destinada pelo
deputado Valdelino Barcelos.

Construção de calçadas a
todo o vapor
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Além de novas calçadas, a QS 12 também recebe a
instalação de meios-fios. Ao longo desta semana, a
quadra ganhou bordas de concreto nas ruas
principais. Meios-fios danificados foram
substituídos. Os serviços, executados pela
Administração do Riacho Fundo I, seguem na
próxima semana em novas quadras da cidade. 

Instalação de
meios-fios na QS 12



Teve início na segunda-feira (27/12)
mais uma etapa da construção do
Viaduto do Riacho Fundo I. Durante
toda a última semana de 2021,
máquinas trabalharam próximo ao
balão da EPNB preparando o terreno
para as escavações. Os serviços de
topografia também seguem em
andamento. 
A obra vai beneficiar 90 mil motoristas
que trafegam por este trecho da DF-075
diariamente, oriundos do Recanto das
Emas, Riacho Fundo, Samambaia e
Taguatinga, entre outras cidades.
Para viabilizar a construção, o Governo
do Distrito Federal (GDF), investe
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aproximadamente R$ 22,3 milhões, o
que deve gerar até 300 empregos. 
A expectativa do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) é de que a
obra seja concluída em um ano.
“Muitos prometeram, mas só o
governador Ibaneis Rocha cumpriu.
Esse viaduto era esperado há mais de
20 anos e está sendo feito mesmo
diante de uma pandemia de covid-19.
Nosso agradecimento também ao
deputado Valdelino Barcelos, que não
tem medido esforços para que essa
obra saísse do papel”, destaca a
administradora do Riacho Fundo I, Ana
Lúcia Melo.
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R I A C H O  +  L I M P O

Equipes da Divisão de Obras da
Administração do Riacho Fundo I
realizaram uma operação de
limpeza na quinta-feira (30/12)
na QS 16. O local, próximo ao
Centro Olímpico, passou por
remoção de entulhos e
inservíveis. A ação atendeu a
pedidos da comunidade. 

É tempo de ação.
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O Parque Infantil da QS 10 passou por melhorias na terça-feira (28-12). Pintura,
limpeza geral e manutenções em equipamentos fizeram parte dos serviços,
executados pela equipe da Divisão de Obras.

É tempo de ação.
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