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Tradicional baile de Sobradinho reúne 
mil pessoas em comemoração ao 

aniversário da cidade

Na noite de sexta-feira (20), a Administração 
Regional de Sobradinho promoveu o tradicio-
nal “Baile da Cidade”, em alusão aos 56 anos 
da região, no Ginásio de Esportes. Na ocasião, 

estiveram presentes o deputado Raimundo Ribeiro,  o go-
vernador, Rodrigo Rolemberg, entre outras autoridades. A 
animação ficou por conta da “Rose Maria e Banda”, que fez 
a abertura do evento e da Banca Squema Seis, tocando gran-
des sucessos.

Para o administrador da cidade, Divino Sales, o evento não 
poderia deixar de estar na programação de 2016. “Assim 
como no ano passado, o baile marcou o encerramento da 
programação do aniversário de Sobradinho. É gratificante 
reunir todos os moradores e poder comemorar esta grande 
festa”, ressaltou.

O deputado distrital, Raimundo Ribeiro, parabenizou toda a 
equipe da administração regional pela realização do evento. 
“Tenho orgulho de ser morador desta cidade e ver quantas 
conquistas já conseguimos para o local”, destacou.



Feira da Lua 
A abertura do aniversário de 56 anos de sobra-

dinho teve início na 'Feira da Lua'. Localizada 
no Estádio Augustinho Lima, a feira ocorre 
todas as sextas feiras, a partir das 19 h.

Show de Nicole Luz e Convidados

No domingo (22), aconteceu a Corrida Cór-
rego do Ouro de 80 KM. A largada foi em 
frente ao Parque Jequitibas. 

O evento conta com o apoio do deputado distrital, Rai-
mundo Ribeiro. O administrador da cidade, Divino Sa-
les, esteve no local acompanhando o percurso e vibran-
do pelos ciclistas de Sobradinho. #Sobradinho56Anos

Corrida de ciclismo
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1° Clínica da 
Família na Nova 
Colina - Sobradinho 

Comemoração do 3º aniversário 
e homenagem aos servidores da 
1° Clínica da Família na Nova 
Colina - Sobradinho. Na opor-

tunidade, o administrador de Sobradinho, 
Divino Sales, parabenizou todos os fun-
cionários e frisou que outras novas clíni-
cas serão construídas nas regiões ligadas a 
Sobradinho, para atendimento a comuni-
dade e cidadãos do entorno.

No sábado (7), a cantora mirim, Nicole Luz (The Voice Kids), se apresentou no Giná-
sio de Esportes de Sobradinho. Cantando vários sucessos, a pequena estrela levan-
tou o público e foi aplaudida pelos moradores da cidade. 



Priscilla Soares ganha o 
título de Miss Sobradinho

Priscilla da Silva Parente Soares, 22 anos, le-
vou o título de Miss Sobradinho 2016, du-
rante o concurso realizado no Teatro de So-
bradinho, na quinta-feira(19). Entre outros 

prêmios, a vencedora ganhou cursos de inglês, de 
modelo e dança, ensaio fotográfico, TV de 32 polega-
das e passagem aérea da TAM.

A jovem estudante que mora na região de Sobradi-

nho, tem 1,80 m de altura, 63 kg e manequim 38. As 
candidatas esbanjaram beleza e charme durante o 
desfile na passarela, acompanhadas pela animada co-
reografia  elaborada por Roberto Schiavinato (Bob).
 
Nos intervalos, houve apresentação do grupo de dan-
ça Lollipops, sob o comando do prof. Roberto Schi-
vianato e a música por conta da cantora mirim, Ni-
cole Luz.

Desfile Cívico mobiliza população 
de Sobradinho 

O tradicional desfile civico, realizado no dia 14, 
aconteceu na Avenida Contorno e atraiu cente-
nas de moradores.

No rol de atrações do evento estavam os desfiles de es-
colas públicas e particulares da cidade serrana, com des-
taque para o Santa Rita de Cássia, que brilhou com sua 
banda musical. Também se destacaram  as bandas das 
escolas do Corpo de Bombeiros e bombeiros mirins, o 
grupo de moto clubes de Sobradinho, a equipe pedal 
rosa e o grupo de jeep, que contribuiu , transportando 
em seus veículos, idosos do Lar dos Velhinhos. 

Diversas personalidades e lideranças estiveram presen-
tes, como o deputado Raimundo Ribeiro (PPS/DF), Se-
nador Hélio José ( PMDB/DF), o artista plástico Toni-

nho de Souza, entre outros convidados.

Divino Sales, administrador de Sobradinho, saudou os 
participantes do desfile e manifestou alegria com a parti-
cipação efetiva da cidade no evento, demostrando que o 
povo de Sobradinho tem orgulho da cidade. 
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Sessão Solene 
homenageia Sobradinho

Pioneiros e personalidades 
da região administrativa de 
Sobradinho foram home-
nageados na quarta-feira 

(11), em sessão solene proposta pelo 
deputado distrital Raimundo Ribeiro 
(PPS). Cerca de 200 pessoas compa-
receram ao evento, que foi realizado 
no Teatro de Sobradinho e fez parte 
das comemorações do aniversário de 
56 anos da cidade.

O deputado Raimundo Ribeiro ini-
ciou a sessão agradecendo o privi-

légio de poder homenagear pessoas 
que fazem parte da história de Sobra-
dinho. “Nós não conseguimos cons-
truir um futuro sem antes conhecer 
o nosso passado. Esses cidadãos aju-
daram a construir uma das cidades 
mais lindas do Distrito Federal”, disse 
o parlamentar.

Em seguida, o administrador de So-
bradinho, Divino Sales, fez um dis-
curso emocionado. Para ele, esse é 
um momento histórico. “Olhar para 
esse teatro e ver tantos amigos do 

nosso cotidiano me enche o cora-
ção de alegria. O sentimento de estar 
hoje, à frente da administração regio-
nal podendo partilhar desse ato de 
homenagens, é indescritível”.

Também participaram da com-
posição da mesa: o diretor da re-
gional de ensino de Sobradinho, 
Marco Aurélio, o delegado chefe 
da 13ª DP, Dr. André Vítor, e o 
comandante do 13º Batalhão da 
Polícia Militar, Washington Del-
fino.
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Homenageados:

Acliminio Barbosa Moura
Alberto Gomes da Silva
Antero Ferreira (Nando)
Antônio Batista Pinto (Zulu)
Antônio Pereira da Cruz
Aprígio Gonçalves Pereira (Lua)
Aristides de Almeida Barreto
Arlindo Francisco Alves (Pantera)
Ataide Miguel Oliveira
Benedito de Figueiredo Coutinho (Bené)
Benoni Dias Beltrão (in memoriam)

Carmem de Oliveira Furtado
Cláudia Laguna Ramos Ribeiro
Darley Cesar de Jesus Cantilo
Dr. José Alberes Silva
Dr. Karl Matsumoto
Dr. Marcos Antonio da Costa Porto
Dr. Osvaldo Gomes
Edson Schultz da Silva
Fernando Corrêa da Silva
Geilson Ricardo Ventura Barreiros
João Bezerra Lopes
José Arnaldo Pinho Rodrigues (Dinho)
Luiz Carlos Cotta

Marcelo Ribeiro Alves
Marco Aurélio Vieira de Sousa
Maria Miranda de Lima
Marinalvo Gomes de Araújo
Nilda Rodrigues Bezerra
Nilson Rabelo de Souza Junior
Olavo da Silva Aguiar
Pedro Paz de Araújo
Prof. Aradia dos Santos C. Jacovenk
Prof. Nilza Santos Gonçalves
Ratib Mohammad A. J. Medrei
Wilson Firmo de Oliveira




