


Com a presença do deputado Valdelino Barcelos e
do presidente da UNITRAILERS-DF, Luiz Ribeiro,
cerca de 70 donos de quiosques, trailers e
ambulantes participaram de reunião na segunda-
feira (13/12) no Auditório da Administração
Regional. A regularização de permissões é uma
das maiores demandas da categoria.

Trabalho em prol de
quiosques e trailers
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D E S T A Q U E  D A  S E M A N A

Na terça-feira (14/12), a administradora Ana Lúcia
Melo prestigiou a formatura da 1ª turma do Curso
em Gestão Pública da Escola Superior de Gestão -
ESG da UNDF. A ouvidora da Administração do
Riacho Fundo I, Juscimari Carvalho, e Daniela de
Souza, da UBS 01, estiveram entre as concluintes. 

Parabéns a todos pela conquista!
 

1ª turma de gestão
pública



S U C U P I R A

GDF recebe
demandas de
síndicos
O presidente da Novacap,
Fernando Leite, recebeu na
segunda-feira (13/12) a
administradora Ana Lúcia
Melo e o assessor especial do
deputado Valdelino Barcelos,
Alípio Belo. Na pauta,
demandas de melhorias dos
síndicos da Colônia Agrícola
Sucupira. 

Aguardem, pois vem novidade
por aí.

Tiveram início na terça-feira (14/12) os serviços
de manutenção na quadra poliesportiva da QS
06. Além dessa, as quadras da QN 07 (Ginásio
esportivo), QS 04/14 e Granja Modelo também
receberão melhorias, graças aos recursos de
emendas parlamentares destinados pelo
deputado distrital Valdelino Barcelos. Nove
parquinhos também serão revitalizados: Área
Central 03, QN 09, QS 06, QS 08/10, QS 10, QS
12, QS 14, QS 16/Sucupira e Granja Modelo.

Começa
manutenção em
novas quadras
Cinco quadras poliesportivas serão revitalizadas no
Riacho Fundo I, além de nove parquinhos

É  T E M P O  D E  A Ç Ã O
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Os recursos para a manutenção em mais cinco quadras poliesportivas foram
destinados pelo deputado Valdelino Barcelos, por meio de emenda parlamentar.



A CEB Iluminação Pública vai substituir
1.236 luminárias convencionais por
modelos de LED no Riacho Fundo I.
Nesta semana, a Avenida Central,
Avenida Sucupira e a QN 07 foram
algumas das regiões que receberam
nova iluminação. 
Esse grande projeto que moderniza e
eficientiza a iluminação pública da
região administrativa será viabilizado
por meio dos recursos de emenda
parlamentar, no valor de R$ 892.704,80,
do deputado distrital Valdelino
Barcelos.
Para o presidente da CEB, Edison
Garcia, a companhia vem atuando
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C A P A

fortemente nos projetos de
eficientização e essa é mais uma
entrega de modernização da iluminação
pública no DF. “A instalação de mais de
mil luminárias de LED trará sensação de
segurança e tranquilidade para a
população. Tudo é possível graças ao
trabalho integrado dos órgãos do DF
sob o comando do governador Ibaneis”,
declarou.
“A Administração só tem a agradecer a
todos os envolvidos que contribuíram
para colocar mais segurança nas ruas,
por meio de uma iluminação pública de
qualidade e que ainda gera economia
para as contas da RA”, destacou a
administradora Ana Lúcia Melo.
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Na tarde de quinta-feira (16/12),
a Administração Regional
realizou a distribuição de 150
cestas verdes para moradores
na QS 04. A ação faz parte do
projeto Banca Solidária, que
conta com a imprescindível
doação dos feirantes do CEASA-
DF. 

A solidariedade não para no
Riacho fundo I.
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Seguiram nesta semana os trabalhos de topografia para a construção do
viaduto do Riacho Fundo I. A obra é uma das demandas mais antigas da cidade
e vai beneficiar 100 mil pessoas.

É tempo de ação.
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Setor Placa da Mercedes
será regularizado

A regularização da 2ª Etapa do Setor Placa da Mercedes, entre o Núcleo
Bandeirante e o Riacho Fundo I, deverá gerar até 1,3 mil empregos e trazer
segurança jurídica para os empresários do local. Este processo avançou na
sexta-feira (17/12), quando representantes GDF e da Associação Comercial
Industrial do Núcleo Bandeirante (Acinub) assinaram o Termo de Compromisso
para iniciar a elaboração de projetos de urbanismo, infraestrutura e
licenciamento ambiental do setor. O evento contou com a presença do
governador Ibaneis Rocha, do deputado Valdelino Barcelos, do secretário de
Governo, José Humberto Pires, do presidente da Terracap, Izídio Santos, do
presidente da Novacap, Fernando Leite e da administradora Ana Lúcia Melo,
entre outras autoridades. 

C O N Q U I S T A
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