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Na sexta-feira (7/1), a equipe da Divisão de Obras 
 removeu cerca de 180 toneladas de entulhos e
inseríveis do pátio de serviços. O material foi
retirado das ruas da nossa cidade ao longo desta
semana. 

Uma cidade limpa é obrigação de todos.

Quase 200 toneladas de
inservíveis recolhidas
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R I A C H O  +  L I M P O

A advogada Elma Muniz esteve na Administração
do Riacho Fundo I na terça-feira (4/1) para tratar
sobre ações para a população carente do Riacho
Fundo I. A solidariedade não para em nossa
cidade. 

Aguardem, pois vem novidade por aí.
 

Parceria em prol
da população
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Serviço

pela Ouvidoria do GDF, por meio do
número 162 ou pelo site
www.ouvidoria.df.gov.br.

Os moradores também podem solicitar
o serviço de tapa-buracos por meio do
"Disk ADM", que atende via WhatsApp
demandas dos moradores da nossa
cidade.

Disk ADM:  (61) 99125-9584.

A semana foi marcada por um mutirão
para recuperação de vias públicas no
Riacho Fundo I. No total, 10,84
toneladas de massa asfáltica foram
utilizadas para tapar buracos na
Colônia Agrícola Sucupira (ruas
próximas as chácaras 20, 24 e 26), QS
06 e QN 09, próximo ao Terminal
Rodoviário.
Os serviços, executados pelas equipes
da Divisão de Obras da Administração
do Riacho Fundo I, atenderam,
prioritariamente, demandas registradas 
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A QN 01 e o Setor Placa das
Mercedes receberam uma força-
tarefa para limpeza e
recolhimento de inservíveis na
segunda-feira (3/1). Os serviços
foram executados pela equipe
da Divisão de Obras. A QS 10 e a
QS 08 são outras quadras que
passaram limpeza.

O GDF não para.
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Mais um passo para a formação da Associação dos Feirantes do Riacho Fundo I
foi dado na quinta-feira (6/1). Durante reunião na Feira Permanente, foi lançada
a data para as inscrições das chapas.

É o GDF trabalhando por cada vez mais conquistas para a nossa feira.
 



Com o apoio da Administração do Riacho Fundo I, teve início na terça-feira
(4/1) a recuperação de via interditada após fortes chuvas na Colônia Agrícola
Kanegae. Os serviços são executados pela Novacap.
“Todas as providências foram tomadas em tempo recorde, já no primeiro dia
de 2022. O governador Ibaneis Rocha determinou e não temos medido
esforços para garantir a segurança da comunidade e minimizar transtornos.
Nosso agradecimento à Novacap, ao Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e ao
deputado Valdelino Barcelos, que está sempre atendo aos anseios da
população”, destaca a administradora Ana Lúcia Melo.
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Kanegae: Drenagem em
tempo recorde

É  T E M P O  D E  A Ç Ã O
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