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S
obradinho, cidade serrana, 
cidade dos sonhos. Foi nesse 
local que escolhi viver, criar 
meus � lhos, � z grandes amizades 

e colhi os frutos da vida. Há 20 anos, 
resolvi mudar para essa cidade, 
de onde nunca mais saí. Fui eleito 
deputado distrital, pela primeira vez, 
em 2006, quando já era morador da 
região. Cidade pacata, com ares de 
interior e a poucos quilômetros do 
centro da capital federal. Cidade 
de trabalhadores, de guerreiros, 
de ciganos, de esporte. Cidade da 
natureza, das belas cachoeiras, das 
montanhas e morros. Cidade da 
cultura, da música, dos artistas que 
saem de nossas ruas para fazerem 
sucesso Brasil a fora. De origem 
rural, Sobradinho foi fundada na 
década de 60, com objetivo de alojar 
imigrantes de outros estados. Assim 
como Brasília, a cidade foi planejada 
para receber os novos moradores. 
Muitos residem até hoje no mesmo 
local. Por tudo isso, é uma satisfação 
poder viver e trabalhar para 
Sobradinho, rodeado pelas pessoas 
que � zeram e ainda fazem a história 
dessa linda cidade. Nosso mandato 
só valerá apena se deixarmos um 
grande legado. 

Editorial Deputado Raimundo Ribeiro 
visita Córrego do Arrozal
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N
o último dia 23/08, o deputado Raimundo Ribeiro visitou o córrego 
do arrozal e acompanhado pelo administrador regional da cidade, 
Divino Sales, ouviu as reivindicações da comunidade. Entre as de-
mandas apresentadas, estão a construção de calçadas e recuperação 

das paradas de ônibus.  “Todas estas reivindicações serão enviadas a ad-
ministração, que tomará as providências necessárias para a solução dos 
pedidos”, informou o deputado. O encontro aconteceu na Associação de 
Moradores da região e contou com cerca de 50 pessoas.
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IND: 4424/2015
Construção de passarela para pedestres 
na BR – 020 – Altura do KM 11, em 
frente ao condomínio Nova Colina
IND: 4461/2015
Despoluição e recuperação do 
Córrego Ribeirão

IND: 2018/2015
Captação do esgoto que corre em céu 
aberto na avenida São Francisco

IND: 4463/2015
Implantação de um Posto Policial na 
região da Vila DNOCS.

IND: 2014/2015
Instalação de Ponto de Encontro 
Comunitário - PEC nas adjacências 
do Condomínio Império dos Nobres

IND: 4275/2015
Implantação de um posto de saúde na 
região do condomínio Nova Colina

IND: 2017/2015
Recapeamento do asfalto no 
Condomínio Nova Colina

IND: 2015/2015
Construção de parada de ônibus 
próximo ao balão do Colorado e 
Avenida São Francisco

#RR FAZ POR VOCÊ



3 
INFORMATIVO SOBRADINHO 

Melhorias para o setor Nova Colina
A

pós ouvir as reivindicações dos 
moradores de Nova Colina, o 
deputado Raimundo Ribei-
ro, solicitou a Administração 

de Sobradinho,  que desse início à 
operação tapa buracos – principal 
demanda apresentada pela popu-
lação do local. O parlamentar fez 
questão de veri� car pessoalmente 
quais eram os pontos mais precá-
rios, seguindo percurso apontado 
pelos próprios moradores, e levou 
a solicitação aos órgãos responsá-
veis pela execução do serviço.

Em atendimento a esta demanda, a 
Administração Regional de Sobradi-
nho, através da Companhia Urbaniza-
dora da Nova Capital do Brasil (NO-
VACAP), iniciou as obras no local.

Também foram realizados reparos e 
trocas de equipamentos dos Pontos 
de Encontro Comunitário – PEC. 
“Com a colaboração dos moradores - 

que nos receberam e con� aram a nós 
suas necessidades - e a parceria da 
Administração, foi possível realizar-
mos este trabalho aqui em Nova Co-
lina. Meu papel enquanto parlamen-
tar é este: ouvir e servir a população. 
E meu mandato está a serviço desta 
cidade.”, a� rmou o deputado.
Os Pontos de Encontro Comuni-
tário (PEC) são uma ótima opção 

Condomínios do Grande Colorado

O deputado Raimundo Ri-
beiro se reuniu com os 
moradores do Grande 
Colorado para ouvir as 

necessidades da região. 

Na ocasião, estiveram presentes 
representantes de vários condomí-
nios, entre eles, Solar de Athenas, 
Vivendas Colorado I e II, Vivendas 
Paraíso, Europa I e II. Em pauta, fo-
ram apresentados vários questiona-
mentos e sugestões para o trabalho 
do executivo na região, com relação 
a regularização dos condomínios.  
“Como morador aqui do Colora-
do, entendo que este local merece 
maior atenção por parte dos gover-
nantes”, declarou Ribeiro.  
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para quem prefere praticar exercí-
cios físicos ao ar livre. Além disso, 
é ideal para quem quer manter a 
saúde em dia e não tem condições 
de pagar uma academia. O Distri-
to Federal conta  atualmente com  
cerca de 191 PEC’s.

Foram feitos reparos e trocas de equipamentos no PEC próximo à Igreja Sara Nossa Terra, em 
Nova Colina - Sobradinho/DF.
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Como resultado do encontro, o parlamentar propôs uma audiência pú-
blica com a � nalidade de debater as questões fundiárias do setor, que 
acontecerá ainda neste mês de setembro.

#QUALIDADE 
DE VIDA



Largo da Gula recebe pavimentação asfáltica

O Largo da Gula, no Gran-
de Colorado, ganhou 
uma importante obra de 
infraestrutura: a pavi-

mentação asfáltica do local. 

Para a comunidade, o asfalto sig-
ni� ca o � m da convivência diária 
com os problemas climáticos, onde 
eles convivem com a poeira e com 
a lama. O pó, além do incômodo 
da sujeira, pode intensi� car os pro-
blemas respiratórios, já que no pe-

ríodo de chuvas o pavimento sofre 
com o tráfego e possíveis erosões, 
o que pode resultar até mesmo em 
trechos intransitáveis, comprome-
tendo a locomoção dos moradores 
das pequenas comunidades, além 
de di� cultar enormemente o aces-
so dos alunos às escolas. 

A benfeitoria é fruto da solicitação 
do deputado Raimundo Ribeiro, 
em parceria com a Administração 
Regional de Sobradinho. O asfalto 

O 
deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro partici-
pou da comemoração dos 
dois anos do Clube do 

Jeep de Sobradinho. Os integrantes se 
reúnem toda semana na quadra 14 e 
movimentam os “possantes” pela ci-
dade serrana. Para mais informações 
sobre o clube do jeep acesse: facebook.
com/ CJ5 Clube do Jeep Sobradinho.

O deputado Raimundo Ribeiro junto com o administrador de Sobradinho, Divino Sales, e 
moradores do Grande Colorado acompanharam o trabalho de pavimentação no Largo da Gula. Fo
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Aniversário do 
Clube do Jeep
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é sinônimo de progresso e desen-
volvimento socioeconômico para o 
local, já que esta obra visa ao mes-
mo tempo contribuir para que no-
vas empresas se instalem na região.

“Tenho muita preocupação com 
a infraestrutura desse local. Dessa 
forma, estou buscando junto à ad-
ministração e demais órgãos res-
ponsáveis do GDF, investimentos e 
melhorias para esta área”, a� rmou 
o parlamentar.
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S erviço Social em Ação”. Esse foi 
o tema da palestra da qual o de-
putado distrital Raimundo Ri-
beiro (PSDB) foi um dos pales-

trantes, na Faculdade Anhanguera, 
em Sobradinho.

Estudantes do curso de Serviço 
Social lotaram o auditório. Ri-
beiro falou sobre assuntos como 
ação, atuação, código de ética 

Raimundo Ribeiro realiza palestra para 
estudantes de Serviço Social

e piso salarial dos Assistentes 
Sociais. “Temos que conseguir 
mostrar para a sociedade que os 
Assistentes Sociais são essenciais 
para as relações humanas. Não 
tenho dúvida sobre a necessidade 
de termos esses profissionais tra-
balhando não só nos Conselhos 
Tutelares, mas também nas esco-
las públicas e órgãos do Distrito 
Federal”, disse.

Os alunos presentes também par-
ticiparam e � zeram perguntas ao 
parlamentar que, após respondê-
-las, sugeriu a realização de uma 
Audiência Pública na Câmara 
Legislativa, onde representantes 
do poder público serão convida-
dos para discutirem o tema. “Esse 
assunto é de extrema relevância 
para a população. É questão de 
prioridade”, � nalizou o deputado.
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