


Mesmo com a semana mais curta por conta do
feriado de Corpus Christi, a recuperação de vias
públicas não parou no Riacho Fundo I. A quadras
QN 03 e QS 16 estiveram entre as primeiras a
serem atendidas, devido a solicitações de
moradores por meio da Ouvidoria do GDF (162).
Mais de quatro toneladas de massa asfáltica
foram utilizadas nos serviços.

Capina, limpeza geral, alinhamento de meio-fio e
reforço na irrigação. Esses foram alguns dos
serviços realizados entre segunda e quarta-feira
desta semana pela equipe da Administração
Regional. Todos os canteiros e balões do Riacho
Fundo I receberam os serviços, que continuam
na próxima semana.

Operação tapa-buracos
não para no Riacho Fundo
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É  T E M P O  D E  A Ç Ã O

Canteiros da cidade
recebem manutenção



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

Atendendo a pedidos de
moradores da região, a QN
09 do Riacho Fundo I
recebeu uma força-tarefa
para reforço nos serviços de
capina. As demandas foram
registradas na Ouvidoria do
Governo do Distrito Federal.
Além da equipe da
Administração Regional, os
trabalhos tiveram o apoio do
Serviço de Limpeza Urbano
(SLU). O GDF não para. 

Na última segunda-feira (31/5), a Polícia Civil do
Distrito Federal, por meio dos policiais da 29ª
Delegacia de Polícia (Riacho Fundo I), realizou a
prisão em flagrante de um homem de 25 anos
que praticava tráfico de drogas na QS 14.
Policiais monitoram e filmaram ação do
criminoso. Dois usuários também foram
conduzidos à delegacia e confirmaram a compra.
Os policiais localizaram porções de maconha e
valores em espécie os quais foram apreendidos.
A droga foi encaminhada para a perícia. 
O suspeito foi autuado em flagrante e
encaminhado à Carceragem da PCDF. Se
condenado, poderá receber pena de reclusão de
cinco a 15 anos.

29ª DP realiza prisão
de traficante na QS 14

Capina na QN 09
atende pedidos
de moradores

M A N U T E N Ç Ã OR I A C H O  +  S E G U R O
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"Local tem sido objeto de monitoramento, devido a
denúncias", afirma o delegado Lúcio Valente.
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Riacho + Limpo, que chegou à 13ª
edição.
“É determinação do governador Ibaneis
Rocha esse cuidado com o nosso
Riacho Fundo I. Agradecemos também
todo o apoio do deputado distrital
Valdelino Barcelos, que não tem
medido esforços para trazer avanços
para a nossa cidade. Essa parceria
entre GDF, Câmara Legislativa e a
comunidade é muito importante para a
população”, destacou a chefe de
Gabinete da Administração Regional,
Rosana Lúcia, que liderou a ação.

O último sábado no Riacho Fundo I
(29/5) foi de capina, conscientização
em favor do descarte do lixo nos
horários corretos e limpeza geral.
A QN 03 recebeu mais uma edição do
Mutirão de Limpeza, promovido pela
Administração Regional e executado
pelos próprios servidores de todas as
áreas do órgão. Os trabalhos de
conservação das vias públicas
seguiram ao longo da semana, com o
apoio do Serviço de Limpeza Urbano
(SLU).
O mutirão fez parte da campanha 

C A P A
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