
Construção de
calçadas

intensificada



Na manhã de segunda-feira (13/9), foi iniciada a
marcação para recortes de buracos que
receberam massa asfáltica na Colônia Agrícola
Kanegae. Na terça-feira, foi realizada uma força-
tarefa para recuperação de vias públicas no local.
Os serviços prosseguem na próxima, com
prioridade para demandas registradas na
Ouvidoria do GDF, pelo número 162.

A administradora Ana Lúcia Melo participou na
sexta-feira (17/9) da abertura das atividades da
Semana Nacional de Trânsito 2021, no Museu
Nacional da República. O encontro também foi
uma oportunidade para alinhar pautas de
interesse da cidade com o diretor-geral adjunto
do Detran-DF, Gustavo Amaral.

Operação tapa-buracos
no Kanegae
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M A N U T E N Ç Ã O

Riacho na Semana
Nacional de Trânsito



A construção de calçadas no Riacho Fundo I
avançou bastante nesta semana. Na sexta-feira,
a Colônia Agrícola Sucupira, chácara 32/34, e a
Praça Ayrton Senna, localizada na QS 04/14,
iniciaram uma nova fase dos serviços, que
também contemplam a instalação de meios-fios.
O valor investido em toda a reforma de calçadas
na cidade é de cerca de R$ 1,5 milhão, oriundos
de emenda do deputado distrital Valdelino
Barcelos. E as avenidas como a das quadras QN
05, QN 07, QS 14 e a Ipê devem ser as próximas
a receberem o calçamento.
Há mais de 20 anos, o Riacho Fundo I não
recebia esse tipo de investimento.

Também na sexta-feira (17/9),
durante a abertura da
Semana Nacional de Trânsito
2021, a administradora Ana
Lúcia Melo esteve reunida
com o secretário de Cultura,
Bartolomeu Rodrigues. Na
pauta, novas atividades
culturais para o Riacho.

Mais cultura
para a nossa
cidade

É  T E M P O  D E  A Ç Ã O
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Construção de
calçadas intensificada
Com recursos destinados pelo deputado Valdelino
Barcelos, trabalhos seguem em ritmo acelerado

C U L T U R A



C A P A

Com a presença de médico clínico
geral, oftalmologista, farmacêuticos,
psicólogos, educadores físicos e
outros profissionais da área de saúde,
será realizado no próximo sábado
(25/9) o Riacho + Saúde. A ação social
será realizada das 9h às 16h, na
Administração Regional do Riacho
Fundo I.
Nesta edição, o evento também terá
palestra de escovação bucal e
distribuição de brindes. A
administradora Ana Lúcia Melo
convida toda a população a participar
do evento, que terá todos os cuidados 

de prevenção contra à Covid-19.
“Agradecemos ao governador Ibaneis
Rocha e ao deputado Valdelino
Barcelos pelo apoio incondicional às
ações em prol da saúde e qualidade
de vida dos moradores do Riacho
Fundo I. Contamos com a sua
presença e de sua família”. 

Data: Sábado (25 de setembro)
Horário: 9h às 16h

⚠  Quer mais informações? Entre em
contato conosco pelo WhastApp: (61)
98199-1165.



Na tarde desta quarta-feira (15/9),
a equipe do deputado Valdelino
Barcelos esteve reunida com a
Secretaria de Agricultura e o
empresário Gustavo Resende. Na
pauta, melhorias para as
empresas de pescados do Riacho
Fundo I. O incentivo ao
desenvolvimento econômico é
uma das prioridades do GDF em
nossa cidade.

O subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, Alexandre Yanez,
recebeu na quarta-feira (15/9) a equipe da Administração Regional. Entre os
assuntos tratados, estiveram a licitação de boxes fechados da Feira
Permanente e a entrega de termos de permissão de uso.

D E S E N V O L V I M E N T O  E C O N Ô M I C O  
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