


Mais de 40 toneladas de massa asfáltica foram
utilizadas para recuperar vias públicas ao longo
desta semana no Riacho Fundo I. Entre as
localidades atendidas, estiveram a Granja Modelo,
QS 04, QS 14, QS 16 e Colônia Agrícola Sucupira
(chácara 11).

 O GDF não para.

Operação tapa-buracos
marcam semana
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É  T E M P O  D E  A Ç Ã O

A administradora Ana Lúcia Melo e a chefe de
gabinete, Cleide Bernardo, receberam na quarta-
feira (26/1) o chefe do Núcleo de Campanhas
Educativas do Detran, Miguel Videl, e o assessor
Cláudio Wilson. Na pauta, novas iniciativas para
garantir a segurança dos pedestres e motoristas
no Riacho Fundo I.

Educação de trânsito
em pauta



Projeto
apresentado
para Comissão
O novo projeto da Praça da
Bíblia foi apresentado para a
Comissão nesta terça-feira
(25/1) no Auditório da
Administração do Riacho
Fundo I. Estiveram presentes
a missionária Vanessa Dark,
Genivaldo Ricardo, David
Dias, Biaka Aguiar, Rosana
Lúcia, Pastor João Junior e
Antônio Dantas. 
Aguardem, pois vem nova
obra por aí.

Na quarta-feira (26/1) a Secretaria Executiva de
Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) da
Secretaria de Economia realizou a Caravana
Qualidade de Vida no Riacho Fundo I. A ação
contou com a presença da secretária-executiva
do órgão, Adriana Faria. A Caravana Qualidade
de Vida ofereceu atividades físicas e culturais,
além de atendimentos de enfermagem, clínica
oftalmológica, odontológica, auditiva,
nutricional, clínico geral, entre outros.

Caravana
Qualidade de Vida
Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de
Vida (Sequali) realizou ação na cidade nesta semana

S A Ú D E
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A Caravana Qualidade de Vida contou com a presença da secretária-
executiva Adriana Faria e da administradora Ana Lúcia Melo.

P R A Ç A  D A  B Í B L I A



deputado Valdelino Barcelos.
Mais econômicas e eficientes, as novas
lâmpadas também deixam as áreas
mais seguras. No total, serão
substituídas 1.236 luminárias
convencionais por modelos de LED. 
 “Nossa gratidão ao governador Ibaneis
Rocha, ao presidente da CEB Iluminação
Pública, Edison Garcia, e ao nosso
deputado Valdelino Barcelos, por não
medirem esforços para mais segurança,
comodidade e qualidade de vida em
nossa cidade”, destaca a administradora
Ana Lúcia Melo.
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Equipes da CEB Iluminação Pública
iniciaram na quinta-feira (27/1) uma
nova etapa da troca de lâmpadas
mercúrio por LED no Riacho Fundo I.
Desta vez, entre as quadras atendidas,
estiveram a CLN 03 e a QN 05. A
substituição da iluminação continua nas
próximas semana.
Os recursos para esse grande projeto
que moderniza e eficientiza a
iluminação pública no Riacho Fundo I
foram viabilizados por meio dos
recursos de emenda parlamentar, no
valor de R$ 892.704,80, destinados pelo



Na tarde de quinta-feira (27/1), a
Administração do Riacho Fundo I
realizou uma ação social no Salão
Comunitário da Área Central. No
total, 100 cestas verdes foram
entregues para aposentados da
cidade. O evento contou ainda com
um delicioso café da tarde
organizado pela equipe de
servidores da Administração
Regional.
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Pintura, substituição do telhado e manutenções em equipamentos. Essas foram
algumas das melhorias realizadas na sexta-feira (28/1) no parquinho de areia
do Parque Ecológico do Riacho Fundo. As benfeitorias foram realizadas pelo
IBRAM e atendem a pedidos da comunidade. 

É tempo de ação.

H O M E N A G E M  A  A P O S E N T A D O S
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Além de possibilitar que os resíduos sejam reciclados ou
compostados, a Coleta Seletiva traz muitos benefícios para a
sociedade.
Depois de coletado, seu lixo reciclável passa por uma triagem feita
pelos catadores de materiais recicláveis das Cooperativas
contratadas pelo GDF. Por isso, quanto melhor você separar seus
resíduos, mais material vai chegar às Cooperativas e maior será a
renda dos catadores. 
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