


Avança construção
de praça 

Com a instalação de meios-fios, construção de calçadas
e plantio de grama, a quarta-feira (14/10) foi de muito
trabalho na construção da praça ao lado do Skate Park.
A revitalização da área pública começou no fim de
setembro e tem recebido muitos elogios da população.
Melhorias na iluminação pública, instalação de bancos
e plantio de ipês também integram o projeto.

Descarte de lixo eletrônico
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Os moradores do Riacho Fundo I agora contam
com um Ponto de Entrega Voluntária para
recebimento de eletroeletrônicos e pilhas. Trata-se
do programa Reciclotech, da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Secti), que prevê a logística
reversa e recondicionamento de materiais, com
polos de economia circular e formação
especializada de jovens. O equipamento está
instalado na Administração Regional.

O B R A S



P R E V E N Ç Ã O

Reunião na quarta-feira (14/10) com o
secretário de Proteção da Ordem Urbanística do
Distrito Federal (DF Legal), Cristiano Mangueira,
e o secretário executivo, Valterson Silva, tratou
sobre o combate a obras irregulares no Riacho
Fundo I. O subsecretário de Fiscalização de
Resíduos, José Ribamar, também participou do
encontro.
O aumento de obras irregulares é recorde de
solicitações na Ouvidoria e de reclamações por
parte dos moradores do Riacho Fundo I. A
Administração tem buscado junto aos
empresários e ao DF legal resolver essa
importante demanda.

QS 02
recebe
podas 
A praça da Área Especial na
QS 02 passou por serviços
de podas preventivas na
quarta-feira (14/10). A ação
visou garantir a segurança
da população, com o
levantamento de copas,
além de zelar pelo meio
ambiente. 

Combate a obras
irregulares
Reunião reforça compromisso de preservação da
ordem urbanística no Riacho Fundo I

F I S C A L I Z A Ç Ã O
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As melhorias não param na construção da
praça ao lado do Skate Park. Na quinta-feira
(15/10), foi concluída mais etapa da
construção de calçadas.  A revitalização da
área é uma das prioridades do programa
Cidade Sempre Viva, realizado pela Novacap
com o apoio da Administração.

I N F R A E S T R U T U R A
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A quadra poliesportiva da QS 14 (área especial) está passando
por pintura e troca do alambrado. Outro serviço que segue a
todo vapor é a manutenção na quadra de esportes da QN 01
(Praça Sucupira). As ações atendem a antigas demandas dos
moradores e também contemplarão a substituição de
mobiliário.

Construção de
calçada próxima ao
Skate Park



Princesas e super-heróis deram um
charme a mais à campanha Vem
Brincar Comigo 2020 no Riacho Fundo
I. Idealizada pela Primeira-Dama, Sra.
Mayara Rocha, e desenvolvida sob a
coordenação da Subchefia de Políticas
Sociais e Primeira Infância, com apoio
da Secretaria de Governo e dos demais
órgãos do GDF, a ação arrecadou
brinquedos e livros infantis para
crianças em situação de
vulnerabilidade, como forma de
celebrar o Dia das Crianças.
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Mais de três mil brinquedos foram
doados pela população e por
empresários, sendo entregues no
Riacho Fundo I. A ação foi planejada
há mais de dois meses pela equipe
da Administração, tendo a
supervisão direta da nossa
administradora, que acompanhou de
perto cada detalhe. Cerca de 100
pessoas estiveram envolvidas no
evento. A entrega de brinquedos teve
ainda o apoio da Polícia Militar e de
comerciantes da cidade.
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C A P A

O secretário de Relações Institucionais,
Vitor Paulo, prestigiou o evento.
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É  T E M P O  D E  A Ç Ã O

A Novacap removeu em 14 de outubro uma árvore que caiu na QN 01 devido
às chuvas. Nos últimos meses, o Governo do Distrito Federal (GDF) intensificou
as podas preventivas, visando reduzir os riscos de acidentes como esses.
Garantir a segurança da população é prioridade para o GDF.

Podas preventivas visam minimizar
acidentes com a chegada das chuvas

➡

Na quarta-feira (14/10), a secretária do
Conselho Permanente de Políticas
Públicas e Gestão Governamental do
Distrito Federal (CPPGG/DF), Rose
Rainha, e a assessora especial Heloina
Pimenta participaram de reunião na
Administração do Riacho Fundo I sobre
o prêmio Cidade Empreendedora.
Melhorias para área de agricultura na
cidade e cursos profissionalizantes para
jovens também estiveram entre os
temas do encontro.

Incentivo ao
empreendedorismo 
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S A Ú D E

Ação social do Sesc em 24 e 25/10
Uma grande ação social em saúde será
realizada na sede da Administração do
Riacho Fundo I no próximo sábado e
domingo (24 e 25/10). O evento faz parte
das celebrações do Outubro Rosa do Sesc e
oferecerá exames preventivos, consultas
médicas e testes para detecção da Covid-19.
Aulão de zumba, exposição de artesanato e
a presença de personagens infantis como
super-heróis e princesas, além da
distribuição de brinquedos para as crianças,
também estão previstos.  
A Administração Regional reforça a
necessidade do uso de máscaras e do
distanciamento social, entre outras medidas
de prevenção ao coronavírus.
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