


O Na Hora do Riacho, atualmente em
funcionamento na Administração Regional,
passará a atender aos sábados, das 7h30 às
12h30. A ampliação no atendimento começa em
21 de maio. A informação foi confirmada na
quarta-feira (11/5) pela gerente da unidade,
Chirley de Oliveira, e pela Diretora de Qualidade
de Atendimento, Carla Segala.

Atendimento aos sábados
das 7h30 às 12h30
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N A  H O R A

A segunda-feira (9/4) foi de limpeza geral nas ruas
do Riacho Fundo I. A equipe de Divisão de Obras
recolheu cerca de 180 toneladas de lixo, entre
entulhos e inservíveis, acumuladas ao longo fim
de semana. Mais uma vez, a Administração
Regional pede a conscientização da população.
 Afinal, uma cidade limpa é obrigação de todos.

180 toneladas de
lixo recolhidas das
ruas da cidade



Parquinho
recebe
melhorias
Atendendo a pedidos da
comunidade, mais um
parque infantil recebeu
melhorias no Riacho Fundo
I na segunda-feira (9/5).
Desta vez, o parquinho da
Área Central, próximo ao
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU),
passou por manutenções
nos equipamentos e
limpeza geral.

E S P O R T E
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Excelente notícia para os moradores do Riacho
Fundo I: a piscina do Centro Olímpico e
Paraolímpico vai ser reformada. Com a presença
da secretária de Esportes e Lazer, Giselle
Ferreira, a assinatura da ordem de serviço para
início das obras ocorreu na segunda-feira (9/5) e
teve participação da chefe de Gabinete da
Administração Regional, Cleide Bernardo.

É tempo de ação.
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Piscina do Centro Olímpico
será reformada

M A N U T E N Ç Ã O

As melhorias no Centro Olímpico e Paralímpico
(COP) do Riacho Fundo I continuam a todo vapor

“Essa reforma faz parte do nosso compromisso em entregar melhores
estruturas para a comunidade”, afirma a secretária de Esporte, Giselle Ferreira



C A P A
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Encontro Comunitários (PECs), até
ações para combate à dengue e a
manutenção de vias públicas (operação
tapa-buracos).
Futuramente, também será possível
solicitar licenciamento para quiosques
e trailers, autorização para ambulantes,
cópia de plantas de edificações
existentes e desarquivamento de
processos. O GDF pretende incluir
todos os serviços de interesse da
população prestados pelas
administrações no portal e, neste
primeiro momento, trabalha para
aprimorar o atendimento.

Elo importante entre a população e o 
 Governo do Distrito Federal (GDF), as
administrações regionais agora
oferecem atendimento 24 horas por
dia pelo portal de serviços do DF,
(www.servicos.df.gov.br). O projeto,
que é um dos compromissos
assumidos por Ibaneis Rocha em 2018,
foi lançado em abril no Palácio do
Buriti.
Mais de 30 serviços passam a ser
disponibilizados pela população a
qualquer hora do dia. Desde pintura de
faixa de pedestre à instalação de
paradas de ônibus ou de Pontos de



O diretor Financeiro e Comercial
da Caesb, Sérgio Antunes Lemos,
recebeu na terça-feira (10/5) uma
comitiva da Administração do
Riacho Fundo I para tratar sobre a
implantação da rede de água
potável e a instalação de
hidrômetros na Colônia Agrícola
Kanegae. 
O processo já está na área de
elaboração e a execução terá
início em breve.
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I N F R A E S T R U T U R A  N O  K A N E G A E

Cerca de 12 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para recuperar vias
públicas ao longo desta semana no Riacho Fundo I. Entre as áreas atendidas,
estiveram a Avenida Central, QS 14 e a Sucupira (chácaras 14,18 e 24). Os
serviços atendem a pedidos da comunidade registrados na Ouvidoria do GDF.



Avança regularização
da QS 16

S A I U  N O  D O D F

O Diário Oficial do DF de terça-feira (10/5) divulgou a aprovação do
Projeto Urbanístico de Regularização da QS e CLS 16. O Decreto é
assinado pelo governador Ibaneis Rocha e representa mais uma etapa
vencida para essa importantes conquista em nossa cidade.
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