


A manhã de segunda-feira (10/1) foi de
patrolamento nas estradas rurais próximas à
Colônia Agrícola Kanegae. Os serviços atenderam
a pedidos da comunidade registrados na
Ouvidoria. 
Para solicitar sua demanda, envie uma mensagem
para o nosso WhatsApp: (61) 99125-9584.

Manutenções em
estradas rurais
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O  G D F  N Ã O  P A R A

A Administração do Riacho realizou a entrega de
frutas na QS 04, QS 06, Colônia Agrícola Sucupira
(chácara 26) e comunidade do Vale da Benção
(Kanegae). No total, foram distribuídas 32 caixas de
banana e 12 sacolas de laranja para famílias em
situação de vulnerabilidade. 

A solidariedade não para.

Famílias carentes
recebem frutas



Carreta da
Neoenergia
no Riacho
Ajudar a população a
economizar energia com
gestos simples. Esse foi o
objetivo da carreta educativa
da Neoenergia, que esteve
estacionada em frente à
Administração do Riacho
Fundo I ao longo desta
semana. Para saber como ter
um conta de luz mais barata,
acesse:
www.neoenergia.com.

Sensível às perdas econômicas geradas pela
pandemia de covid-19, o GDF vai isentar
proprietários de quiosques, trailers, bancas de
jornais e revistas e ambulantes do pagamento
pelo uso de área pública e perdoar dívidas
geradas durante a pandemia.
Na quarta-feira (12/1), o governador em
exercício, Paco Britto, assinou decreto que
isenta débitos do preço público cobrado pela
ocupação ou uso de área pública do DF.

Conquista para
quiosques e trailers
Anistia e isenção de preço público para pequenos
comerciantes foi assinada na quarta-feira (12/1)

É  T E M P O  D E  A Ç Ã O
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A administradora Ana Lúcia Melo, o deputado Valdelino Barcelos, o
governador em exercício, Paco Britto, e o secretário do DF Legal, Cristiano
Mangueira, estiveram entre as autoridades que participaram da solenidade.

E C O N O M I A



“O governador Ibaneis Rocha
determinou e temos trabalhado
diuturnamente para atender as
demandas dos moradores. A
revitalização dos parques infantis e
quadras poliesportivas é um sonho
antigo da população. Há mais de 12
anos esses equipamentos públicos não
recebiam reformas. Mas agora, graças a
destinação de recursos pelo deputado
Valdelino Barcelos, conseguiremos
realizar a manutenção em mais nove
parquinhos e cinco quadras. É mais
lazer, esporte e qualidade de vida para a
nossa comunidade”, destaca a
administradora Ana Lúcia Melo.
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Com recursos destinados via emenda
parlamentar pelo deputado Valdelino
Barcelos, nove parquinhos passam por
melhorias no Riacho Fundo I. Os
espaços ficam na Área Central 03, QN
09, QS 06, QS 08/10, QS 10, QS 12, QS
14, QS 16/Sucupira e Granja Modelo.
Mais de 30 mil pessoas serão
beneficiadas diretamente com as
melhorias.
Também está previsto o investimento
de R$ 740 mil para manutenções em
cinco quadras poliesportivas, que ficam
na QN 07 (Ginásio esportivo), QS 04/14,
QS 06, Granja Modelo e a quadra de
areia próxima à 29° DP.



R E G U L A R I Z A Ç Ã O  D A  S U C U P I R A

Áreas técnicas da Terracap e da
Administração do Riacho Fundo I
trataram sobre a regularização
da Colônia Agrícola Sucupira na
terça-feira (11/1). Entre os
participantes da reunião
estiveram Altamiro Pavanelli,
técnico especialista Biólogo na
Terracap, e a administradora Ana
Lúcia Melo.

Aguardem, pois vem novidade por aí.
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A quinta-feira (13/1) foi de recuperação de vias públicas no Riacho Fundo I. Com
a utilização de mais de quatro toneladas da massa asfáltica, a Administração
Regional realizou recapeamento asfáltico na descida da Colônia Agrícola
Kanegae, próximo à descida da Embrapa.

É tempo de ação.
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