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RIACHO + LIMPO

Mais de 80 toneladas de
inservíveis recolhidas

Após o feriado de Carnaval, a equipe da Divisão
de Obras realizou um mutirão de limpeza no
Riacho. No total, somente na quarta-feira (17/2),
mais de 40 toneladas de inservíveis foram
recolhidos das ruas da cidade. Na quinta e sextafeira, a quantidade de lixo também superou
outras 40 toneladas.

Feira Permanente
é tema de reunião
Na
quinta-feira
(18/2),
gestores
da
Administração estiveram na Novacap para
tratar de melhorias na Feira Permanente. Os
diretores Sérgio Lemos (Urbanização) e Elzo
Bertoldo Gomes (Administrativo) participaram
do encontro, que alinhou estratégias para essa
antiga demanda da nossa cidade.
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ESPORTE

Riacho é sede de
campeonato de vôlei
Evento tem o apoio da Secretária de Esportes,
Secretária de Educação e Administração Regional

VEM NOVIDADE POR AÍ

Homenagem
para mulheres
em pauta
Na manhã de sexta-feira
(19/2), a administradora Ana
Lúcia Melo recebeu convite
para evento em homenagem
as mulheres. O idealizador
da ação é Carlos Alberto
Nunes da Cunha.
Em breve, serão divulgadas
mais informações sobre esse
evento muito especial.

Com o apoio da Administração do Riacho Fundo
I, o Ginásio da QN 7 foi sede neste sábado
(20/2) de grande campeonato feminino
promovido pela Federação de Vôlei do Distrito
Federal. Equipes de diversas cidades do DF
participaram do evento esportivo, constituído
por 24 times no total.
A chefe de Gabinete da Administração Regional,
Rosana Lúcia, esteve presente e parabenizou o
coordenador do evento, Antônio Carlos
(Professor
Carlinhos).
“Essa
gestão
é
diferenciada, pois temos um olhar especial ao
esporte. Fomentar a atividade física na cidade é
contribuir para que os jovens se tornem adultos
mais responsáveis e saudáveis”.
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CAPA

A QS 10 recebe até sexta-feira (26/2) a
campanha “Administração + Perto de
Você”. Desde 8 de fevereiro, melhorias
como
construção
de
calçadas,
desobstrução de bueiros, limpeza dos
becos, recuperação do alambrado do
parquinho, pintura de bancos, capina,
podas de árvores e operação tapaburacos têm sido realizadas.
Nesta semana, o Projeto Mãos Dadas,
da
Secretaria
de
Administração
Penitenciária (SEAPE), ajudou a reforçar
as benfeitorias na quadra.
“Além
de
contribuir
com
a
ressocialização de reeducandos do DF,

o Projeto Mãos Dadas visa intensificar
as melhorias na QS 10. Agradecemos ao
governador Ibaneis Rocha por sempre
prestigiar nossa cidade. Pedimos a
população que contribua com sugestões
de demandas. Juntos, faremos uma
cidade ainda melhor”, destaca a
administradora Ana Lúcia Melo.
Sua participação é importantíssima
Além da tenda montada nos dias úteis
das 9h às 17h, a população também
pode
enviar
demandas
para
o
WhatsApp: 99125-9584.
Participe!

CAPACITAÇÃO

Oferecer cursos de informática de
forma gratuita para moradores do
Riacho Fundo I. Esse foi o objetivo
de reunião na sexta-feira (19/2) na
Administração Regional do Riacho
Fundo I. Os professores Francisco
José
e
Leonardo
Batista
participaram do encontro.
Fique ligado! Nas próximas
edições traremos novidades sobre
as inscrições.

O Detran-DF iniciou na sexta-feira (19/2) a sinalização da rotatória da QS
14/16. Além da instalação de novas placas, os quebra-molas também foram
pintados. No total, foram implantadas sete placas de parada obrigatória,
quatro placas de sentido circular, quatro placas de sentido da via, duas
placas de lombada e uma placa de estreitamento de pista à esquerda.
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