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Grande Colorado discute questão fundiária
O

s moradores dos condo-
mínios da localidade do 
Grande Colorado tive-
ram a oportunidade de 

discutirem sobre a situação fundiária 
da região, em audiência pública pro-
posta pelo deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro (PSDB). A reunião 
ocorreu na última terça-feira (15), no 
auditório do Ministério Betel, locali-
zado no próprio bairro.

A regularização da área é um pro-
blema antigo. Mais de 120 pessoas, 
moradores e representantes de con-
domínios, compareceram para ouvi-
rem e se expressarem com relação ao 
tema. A mesa foi composta, além do 
próprio Raimundo Ribeiro, por re-
presentantes do executivo, legislativo, 
judiciário e dos próprios moradores, 
além do presidente da urbanizadora 
Paranoazinho S/A (UPSA), empresa 
que avoca pra si a titularidade da área.

RR entrega asfalto no Largo da Gula
O

s moradores e comer-
ciantes da área comercial 
do Condomínio Jardim 
Europa II, receberam, en-

� m, a pavimentação asfáltica que tan-
to esperavam no Grande Colorado, 
na região conhecida como Largo da 
Gula. O deputado distrital Raimundo 
Ribeiro, em parceria com a adminis-
tração de Sobradinho, foram respon-
sáveis pela realização da obra.

Em forma de agradecimento, a co-
munidade preparou um café da 
manhã para receber o parlamentar. 
De acordo com o subsíndico do Jar-
dim Europa II, Adolfo Pereira, esse 
é um trabalho de urbanização que 
há muito tempo estava sendo espe-
rado pelos moradores. “Hoje nós te-
mos esse asfalto graças ao deputado 

Raimundo Ribeiro e ao Dr. Divino 
Sales, administrador de Sobradinho. 
Foram eles que conseguiram o aval 
da Novacap para a pavimentação do 
local”, explicou.

Raimundo Ribeiro agradeceu a to-
dos que participaram na realização 
desse trabalho. “Por vários motivos, 
nós sempre tivemos di� culdades em 
atender as reivindicações dessa re-
gião, principalmente por ser conside-
rada área privada, mesmo servindo 
ao público. Através de um funda-
mento jurídico, conseguimos com 
que a Novacap � zesse a obra”, disse o 
parlamentar, e completou: “A partir 
de agora eu elegi um inimigo, cha-
mado burocracia. Dentro do gover-
no vocês vão encontrar milhões de 
pessoas para dizer não. O difícil é en-

O deputado Raimundo Ribeiro escla-
receu aos presentes que a solução do 
problema é o único interesse dos mo-
radores. “Todos os problemas da re-
gião chegam ao meu conhecimento, 
a� nal, sou morador da região. Não es-
tamos mais buscando o con� ito, mas 
sim a solução”, disse o parlamentar.

No � m, após muita discussão, Ribei-
ro explicou que esse foi o reinício de 
uma conversa entre as partes envolvi-

das. Um grupo, formado por dois re-
presentantes de cada condomínio foi 
criado e uma nova reunião foi marca-
da. Os presentes aplaudiram e agrade-
ceram a iniciativa do deputado.

Legenda: A audiência pública propos-
ta pelo deputado Raimundo Ribeiro 
lotou o auditório do Ministério Betel 
no Grande Colorado e teve na com-
posição da mesa o administrador re-
gional de Sobradinho, Divino Sales.

contrar alguém que queira dizer sim”, 
� nalizou o parlamentar, arrancando 
aplausos dos presentes.

Aproximadamente 70 pessoas 
compareceram ao encontro. Com 
a entrega da obra, a região � cará 
mais valorizada.
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Raimundo Ribeiro acompanha recuperação de pista de 
caminhada próxima aos Condomínios RK e Império dos Nobres

U
ma das preocupações do de-
putado distrital Raimundo Ri-
beiro é a qualidade de vida do 
cidadão. Próximo aos condo-

mínios RK e Império dos Nobres, 
existe uma pista de caminhada que 
estava precisando de uma obra de 
recuperação. Além de ser um local 
apropriado para o lazer, o trajeto 
faz parte do dia-a-dia dos traba-
lhadores que seguem em direção 
às paradas de ônibus no antes e de-
pois do expediente.

Para realizar a obra, Raimundo 
Ribeiro teve o apoio da Adminis-

tração Regional de Sobradinho, da 
Novacap e do DER, que concluí-
ram a pista para a alegria dos tran-
seuntes e atletas da região.

O morador do condomínio Impé-

rio dos Nobres, Élvio Leão, cami-
nha diariamente no local e elogiou 
o resultado da obra. “Estou cami-
nhando em asfalto novo”, disse 
Élvio ao passar pelo deputado du-
rante sua atividade diária.

Sobradinho recebe o deputado Raimundo Ribeiro

N
a segunda semana de setem-
bro, o deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro esteve em So-
bradinho. A primeira parada 

do parlamentar foi na Administra-
ção Regional de Sobradinho, onde 
encontrou o administrador regio-
nal Divino Sales. Acompanhado da 
ex-governadora Maria de Lourdes 
Abadia, Raimundo Ribeiro cum-
primentou os servidores e con-
versou com moradores que eram 
atendidos na Administração.

O deputado seguiu seu trajeto na 

cidade rumo ao Laboratório Sabin 
e ao Centro Médico Matsumoto. 
As duas clínicas, além de serem re-
ferências no atendimento médico, 
desempenham o papel fundamen-
tal de colaboradores da cidade com 
projetos sociais e gerando empre-
gos na região.

Logo após, Raimundo Ribeiro ti-
nha como destino a área central da 
cidade. Mas, antes, fez questão de 
cumprimentar o empresário Ores-

tes Marcos Gomes, da Orest´s Ve-
ículos, e a amiga Shirley Martins, 
do Farturão Hortifruti, em seus 
estabelecimentos.

Ao chegar à Central, comerciantes 
de Sobradinho parabenizaram a ini-
ciativa do deputado distrital, que ca-
minhou pela região agradecendo o 
apoio e ouvindo as sugestões dos lo-
jistas. “O nosso gabinete está à dispo-
sição de cada cidadão sobradinhen-
se”, destacou Raimundo Ribeiro.

Fo
to

: H
m

en
on

 O
liv

ei
ra

Fo
to

: H
m

en
on

 O
liv

ei
ra

Fo
to

: H
m

en
on

 O
liv

ei
ra



RR leva meio fi o à Nova Colina
O

s moradores de Nova 
Dignéia I e II, áreas lo-
calizadas no Setor Ha-
bitacional Nova Colina, 

em Sobradinho, tinham a necessi-
dade de colocar meio � o na região. 
A solicitação chegou ao conheci-
mento do deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro, que convocou a 
Administração Regional de Sobra-
dinho e a Novacap para a realiza-
ção do pedido dos moradores.

Na tarde de quinta-feira (24), as 
equipes de trablaho estiveram no 
local para o início das obras. Serão 
mais de 4 mil metros de meio � o 
para a região.

N
a sexta-feira (25) foi a vez do 
deputado distrital Raimundo 
Ribeiro visitar a cidade de So-
bradinho II. O ponto de par-

tida foi o Supermercado do Pro-
dutor, onde o parlamentar pôde 
conversar com o proprietário, sr. 
Raimundo dos Santos.

Antes de seguir para a feira per-
manente da região, Ribeiro pa-
rou para conhecer as instalações 
da delegacia da cidade (35º DP). 
Já na feira, foi recebido pela pre-

Ribeiro visita Sobradinho II
sidente dos feirantes, Marilena 
Lira, que o acompanhou na ca-
minhada pelo local, oportuni-
dade que o deputado teve para 
ouvir as reivindicações dos tra-
balhadores. 

Raimundo Ribeiro encerrou o 
dia visitando o Centro de Rein-
tegração Mar Vermelho, que fica 
localizado no Morro do Sansão. 
O local é mantido através de do-
ações e trabalha com reabilita-
ção de dependentes químicos.

RR ministra 
palestra em 
Sobradinho
E

m comemoração ao dia do con-
tador, o deputado Raimundo 
Ribeiro (PSDB) ministrou uma 
palestra na Faculdade Projeção 

em Sobradinho, com o tema: CPI dos 
Transportes. Cerca de 200 estudantes 
participaram do encontro, que acon-
teceu na noite de terça-feira (22).

Em seu discurso, Ribeiro ressaltou a 
importância da contabilidade pública 
para a sociedade. “Na CPI dos Trans-
portes, são os contadores públicos que 
nos passam as informações necessárias 
para sabermos o que está errado. Nos 
últimos dias, analisamos alguns dados 
e descobrimos que podemos reduzir 
o pagamento da tarifa técnica, que é a 
cobrança dos passageiros que possuem 
gratuidade, como estudantes, idosos, 
entre outros. Desde 2013, o Governo 
do Distrito Federal tem pagado um 
valor superior de duas ou três vezes a 
mais para as empresas de ônibus, so-
mente no primeiro semestre de 2014, 
elas receberam cerca de 30 milhões de 
reais e isso precisa ser corrigido. Com 
esta exempli� cação, ressalvo o quanto 
é fundamental o trabalho do auditor e 
da contabilidade pública nesse proces-
so”, a� rma o parlamentar.
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