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C U L T U R A

A convite da presidente da Associação de
moradores Amave, Lúcia Gomes Queiroz, a equipe
da Administração do Riacho Fundo I esteve na
segunda-feira (13/6) na chácara 25C do Setor Placa
das Mercedes. O deputado Valdelino Barcelos
também acompanhou a visita. Os mais de 200
moradores, sendo cerca de 50 crianças, enfrentam
diversos problemas relacionados a falta de
infraestrutura e coleta de lixo inadequada.

Administração visita condomínio
em que vivem 50 famílias

Organizado pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, o projeto Cultura nas Cidades desembarcou no
último fim de semana no Riacho Fundo I com muitos
shows e diversão. Mais de sete mil pessoas passaram
pelo evento, realizado na sexta, sábado e domingo.
Muito elogiado pelo público, o projeto Cultura das
Cidades acontece em 15 regiões administrativas do DF.
E o nosso Riacho não ficou de fora.



RenovaDF
realiza
formatura
Com a participação do
governador Ibaneis Rocha,
foi realizada na quarta-feira
(15/6) a Formatura do 5º
ciclo do programa
RenovaDF. A solenidade
ocorreu no Sesi de
Taguatinga. Entre outras
diversas autoridades, o
evento teve a presença da
administradora Ana Lúcia
Melo, que agradeceu pela
reforma do campo sintético
da QS 06.

É  T E M P O  D E  A Ç Ã O
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Moradores de imóveis comerciais dos módulos
da Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo,
têm mais uma oportunidade para a
regularização. A Terracap publicou, no Diário
Oficial do DF de terça-feira (14/6), o Edital de
Chamamento para Concessão Onerosa de Uso
destinado a essa operação. A regularização
fundiária contempla 60 lotes. O valor da
concessão será de 0,3% do valor de mercado do
imóvel.
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Regularização fundiária sai
do papel na Colônia Agrícola
Sucupira (Módulos)
Terracap publicou no DODF edital de chamamento de
Concessão Onerosa de Uso para ocupantes de imóveis

Ocupantes têm até 12 de agosto para entregar a proposta de
Concessão Onerosa de Uso do imóvel e a documentação exigida 

S O L E N I D A D E



C A P A
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Entre os principais pedidos estiveram a
ampliação da rede de água, abrigo para
passageiros de ônibus, pavimentação
de localidades da região, implantação
de iluminação pública por LED e o
reforço na coleta de lixo.
 “É determinação do governador Ibaneis
Rocha o trabalho conjunto por
melhorias na Colônia Agrícola Kanegae.
Juntos, conseguiremos entregar novas
conquistas por um Riacho cada vez
melhor”, destacou em sua fala a
administradora Ana Lúcia Melo.

Cerca de 20 síndicos da Colônia
Agrícola Kanegae participaram de
reunião na segunda-feira (13/6) na
Administração do Riacho Fundo I com a
presença da Caesb, Novacap, CEB e
SLU. O deputado distrital Valdelino
Barcelos também esteve presente nas
tratativas.
Na oportunidade, os síndicos
apresentaram demandas diversas de
melhorias de infraestrutura na região
do Kanegae para os órgãos do Governo
do Distrito Federal (GDF). 



Na última semana, o morador e
pioneiro José Amsterdã esteve na
Administração do Riacho Fundo I
para agradecer pela obra no
estacionamento da QS 16. 
O local teve a ampliação em mais
de 200 metros quadrados. Os
serviços foram executados pelo
Departamento de Estradas de
Rodagem do DF (DER-DF), em
parceria com a Administração
Regional.

www.riachofundo1.df.gov.brBALANÇO SEMANAL   |   PÁGINA 5

Cerca de 80 pessoas trabalham na obra de construção do viaduto do Riacho Fundo I,
que já ultrapassou os 10% de execução. A próxima etapa será a edificação dos dois
viadutos que compõem a estrutura. A obra, iniciada em 2 de dezembro de 2021, segue
firme dentro do cronograma.

É tempo de ação.
 

A T E N D I M E N T O  A  C O M U N I D A D E
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