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A Administração do Riacho Fundo I removeu 110
toneladas de entulhos e inservíveis do pátio da
Divisão de Obras na quinta-feira (22/4). O
material foi recolhido das ruas da cidade ao
longo apenas desta semana. Com o objetivo de
assegurar a proteção ao meio ambiente, o
material será encaminhado a aterros sanitários
que fazem o correto tratamento dos resíduos.

Na manhã de terça-feira (20/4), a empresária
Carol Trindade esteve na Administração do
Riacho Fundo I para tratar de possível evento
social. A ideia é oferecer serviços de saúde
gratuitos para crianças e mulheres da nossa
cidade.
Aguardem, pois vem notícia boa por aí.

Remoção de 110
toneladas de inservíveis
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Ação social para
mulheres e crianças



Mais segurança e
melhoria na
iluminação Pública

Após reunião no Gabinete da Administração Regional, a chácara 26, na
Sucupira, e a comunidade Vale da Benção, no Kanegae, foram visitadas. 

Mais uma solicitação da comunidade foi
atendida pelo GDF na terça-feira (20/4) no
Riacho Fundo I. Um poste foi substituído na
área central, próximo à Biblioteca Pública Livia
Barros. 
Com o objetivo de prevenir acidentes e
melhorar a iluminação pública no Riacho Fundo
I, a Administração Regional mapeou diversos
postes que necessitam de manutenção
preventiva ou substituição. O levantamento foi
enviado à Companhia Energética de Brasília
(CEB), que tem realizado os serviços em
diversos pontos, como a Área Central e a QS 06,
entre outros.
O serviços seguirão sendo realizados nas
próximas semanas.

 

Capina na
QS 12
A semana começou com
capina e limpeza geral na QS
12. Atendendo a pedidos dos
moradores, a quadra recebeu
na segunda-feira (19/4) os
serviços da equipe da Divisão
de Obras. A demanda é mais
um pedido atendido, após
solicitação na Ouvidoria do
Governo do Distrito Federal.

M A N U T E N Ç Ã OP O P U L A Ç Ã O  A T E N D I D A
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ressalta que os mutirões seguirão em
novas quadras nas próximas semanas.  
“Nossa população merece uma cidade
cada vez mais limpa. Quero agradecer
imensamente ao diretor-presidente do
SLU, Silvio  Vieira, e ao Diretor de
Limpeza Urbana, Álvaro Ferreira, que
nos atenderam com a maior presteza,
enviando o reforço de 36 servidores
para esse mutirão de hoje. Nossa
gratidão também ao governador
Ibaneis , pelo carinho com o Riacho, ao
deputado Valdelino Barcelos, que tem
sido importantíssimo para as
conquistas em nossa cidade”.

A QN 05 recebeu uma força-tarefa
para ações de limpeza e
conscientização contra a dengue
neste sábado (24/4). Capina,
recolhimento de inservíveis, lavagem
de equipamentos públicos, pintura de
meio-fio e limpeza geral estiveram
entre os principais serviços. 
Os próprios servidores da
Administração do Riacho Fundo I
realizaram os trabalhos. O mutirão fez
parte da campanha Riacho + Limpo,
que chegou à sétima edição. A ação
teve o apoio do SLU.
A administradora Ana Lúcia Melo
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Na manhã de sexta-feira (23/4), 30
famílias em situação de
vulnerabilidade social receberam
cestas verdes na Granja Modelo. A
ação faz parte do projeto Banca
Solidária, e conta com a doação dos
feirantes da Ceasa-DF.

O GDF não para de ajudar quem
precisa.

Famílias carentes da QN 05 também foram contempladas com o projeto
Banca Solidária na quinta-feira (22/4). Com o apoio e doações dos feirantes da
Ceasa-DF, a ação distribuiu 90 cestas verdes para moradores em situação de
vulnerabilidade social da quadra.

www.riachofundo1.df.gov.br

Solidariedade na Granja Modelo
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