


A Companhia Urbanizadora da Nova Capital
(Novacap) e a Administração Regional seguem
unidas por melhorias no Riacho Fundo I. Ao longo
da semana, duas reuniões foram realizadas para
alinhar uma megaoperação que será realizada
em nossa cidade. O Chefe de Manutenção da
Novacap, José Maria, e o técnico em edificações
Charles Silva, participaram das tratativas.

A Administração Regional do Riacho Fundo I
recebeu na terça-feira (23/06) a visita de Elaine
Castro e Tainah Carvalho para tratar sobre o
Projeto Líder Inspiradora. Palestras, cursos e
outras diversas ações para o público feminino
estiveram em pauta. 
Aguardem, pois vem novidade por aí.

Riacho Fundo I terá
mutirão para manutenções
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É  T E M P O  D E  A Ç Ã O

Projeto Líder
Inspiradora no Riacho



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 iniciou na
terça-feira (22/6) uma ação que deixará a cidade
ainda mais bela e florida, mesmo em meio ao
tempo seco e frio. 
Somente na quarta-feira, 1.230 mudas foram
plantadas pela equipe da Divisão de Obras. Nos
próximos dias, o plantio segue com mais 1.770
mudas que já têm locais mapeados. 
Gestora ambiental, a administradora Ana Lúcia
Melo motivou a comunidade a também cuidar
da natureza. ''O plantio de mudas, além de
deixar a cidade mais bonita, motiva a
comunidade a plantar rosas e cultivar mais a
natureza. Vamos, todos juntos, por um Riacho
cada vez + florido.''  

Mais de 100 toneladas de
entulhos e inservíveis foram
retiradas das ruas do Riacho
Fundo I nesta semana. Os
serviços, realizados pelos
servidores da Divisão de
Obras da Administração
Regional, também atendem
pedidos da comunidade
registrados por meio da
Ouvidoria.

Começa o plantio de
três mil mudas

Remoção de
120 toneladas
de entulhos

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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As plantas foram doadas pela Novacap e serviços são
executados pela equipe da Divisão de Obras
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C A P A

A regularização fundiária da Colônia
Agrícola Kanegae esteve em pauta na
quinta-feira (24/6) na Administração.
As tratativas tiveram a presença do
deputado distrital Valdelino Barcelos,
da administradora Ana Lúcia Melo, do
ex-deputado Rôney Nemer e de cerca
de 10 gestores de condomínios da
região.
“Tenho me empenhado em trazer
melhorias para a região, e cada vez
mais desenvolvimento para a
população do Riacho Fundo I”,
destacou o deputado Valdelino
Barcelos.

BALANÇO SEMANAL   |   PÁGINA 4

A administradora Ana Lúcia Melo
explicou que a reunião foi muito
importante para dar continuidade aos
trabalhos de regularização fundiária
que estão sendo realizados no
Kanegae. “O governador Ibaneis
Rocha e o deputado Valdelino
Barcelos não têm medidos esforços
para trazer mais melhorias, segurança
e qualidade de vida para essa região.
Além da inclusão dos condomínios do
Kanegae na revisão do PDOT,
demandas como asfalto e melhorias
na iluminação também estiveram
entre os pedidos dos síndicos.

Foto: Thyago Arruda
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Moradores da QS 14 do Riacho
Fundo I receberam cestas verdes
na quinta-feira (24/6). 
No total, 77 famílias em situação
de vulnerabilidade foram
atendidas pelo Projeto Banca
Solidária, que conta com a
imprescindível doação dos
feirantes da Ceasa-DF. 
A solidariedade e o amor ao
próximo fazem a diferença.

O Riacho Fundo I ganhou dois papa-recicláveis nesta semana. Os contêineres
foram instalados na QN 01, em frente ao Instituto Federal de Brasília (IFB), e
na Escola Classe Kanegae. A instalação foi realizada pelo Serviço de Limpeza
Urbana (SLU), que já planeja novos pontos em nossa cidade.
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