


Mais uma quinta-feira de solidariedade no
Riacho Fundo I. Na tarde de quinta-feira (10/6),
77 famílias da QS 12 receberam cestas verdes
por meio do projeto Banca Solidário. A ação, que
conta com o imprescindível apoio dos
comerciantes da Ceasa-DF (Centrais de
Abastecimento do Distrito Federal), é realizada
pela área social da Administração Regional.

Com o apoio do Serviço de Limpeza Urbana
(SLU), o Mutirão de Limpeza na QN 03, que teve
início no último sábado (5/6), foi retomado ao
longo da semana. Capina, limpeza geral e
manutenção em equipamentos públicos
estiveram os serviços. A força-tarefa fez parte da
13ª edição da campanha Riacho + Limpo.

Famílias carentes recebem
cestas verdes na QS 12
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Campanha "Riacho +
Limpo" na QN 03



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

A Administração do Riacho
Fundo I retirou ao longo da
semana mais de 150
toneladas de entulhos do
pátio da Divisão de Obras.
Os inseríveis foram
recolhidos das ruas cidade
ao longo desta semana. Com
o objetivo de assegurar a
proteção ao meio ambiente,
o material foi encaminhado
a aterros sanitários
especializados.

“Nossa missão é ajudar vocês. Faremos de tudo
para atender as demandas dos moradores do
Riacho Fundo I”. A frase é de Sérgio Lemos,
diretor Financeiro e Comercial da Caesb, que ao
lado do assessor da Presidência, Francisco José
Vasconcelos (Chicão), participou de reunião hoje
(10/6) com a administradora Ana Lúcia Melo e
parte da equipe técnica da Administração.
Os dirigentes da Caesb receberam pedidos
sobre obras de saneamento básico,
manutenção em águas pluviais e melhorias no
sistema de esgoto. Esclarecimentos sobre a
regularização de hidrômetros e medidas para a
contenção de erosão no Parque Ecológico
também estiveram entre os itens da pauta.

Caesb e Administração
unidos pelo Riacho 

Recolhimento
inservíveis não
para no Riacho

R I A C H O  +  L I M P OÉ  T E M P O  D E  A Ç Ã O
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O diretor Sérgio Lemos e o assessor da Presidência
da Caesb Chicão participaram de reunião com a
dministradora Ana Lúcia Melo



BALANÇO SEMANAL   |   PÁGINA 4

C A P A

casacos, meias, luvas e gorros para
pessoas em situação de
vulnerabilidade social. As doações
poderão ser entregues no Palácio do
Buriti e no prédio anexo, bem como
em todos os Batalhões do Corpo de
Bombeiros e administrações. 
A campanha receberá doações até o
dia 30 de junho. Todas as peças serão
imediatamente entregues às famílias
em situação de vulnerabilidade do DF.
Quer mais informações?
Envie uma mensagem por meio do
WhatsApp para a nossa equipe:
99125-9584.

O inverno começa oficialmente em 21
de junho, mas o Distrito Federal já
enfrenta baixas temperaturas.
Pensando nisso, a Subchefia de
Políticas Sociais e Primeira Infância,
em parceria com a Secretaria de
Governo, Vice-Governadoria, Corpo de
Bombeiros Militar e Defesa Civil do
Distrito Federal, lançaram a
Campanha do Agasalho Solidário
2021, que tem sido intensificada nas
últimas semanas pela Administração
Regional do Riacho Fundo I.
O objetivo é arrecadar itens de
combate ao frio, como cobertores, 
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