INFORMATIVO RAIMUNDO RIBEIRO

1

Editorial

M

ais um ano se inicia e a esperança de dias melhores, tanto
para a nossa cidade quanto
para o nosso país, se renova.
Estamos passando por um momento de
crise, mas acredito que o governo, quando
quer, consegue fazer as coisas.
Não há qualquer dificuldade de se fazer,
mas precisa que se tenha vontade política,
precisa que se tenha comprometimento.
Antigamente você podia sair tranquilo pelas ruas da cidade, mas hoje é totalmente
diferente. A criminalidade tem tomado
conta de todas as esferas da sociedade.
Por falar nisso, gostaria de registrar que no
próximo dia 13 de março, teremos novamente manifestações em todo o Brasil. Essas manifestações não são para combater
partido político, são para combater a roubalheira que tomou conta do nosso país.
O dinheiro que estão roubando, sai do seu
bolso. Esse dinheiro é aquele que está faltando nos cofres do Distrito Federal para
chamar os concursados, é também aquele
que está faltando para o governo federal
combater o zica vírus. E se o povo, que é
o verdadeiro dono desse dinheiro, continuar só no whatsapp, eles irão achar que
estamos tranquilos e satisfeitos com essa
situação. Quem tem o poder de mudar a
história somos nós, não adianta a gente ficar nas redes sociais arrumando desculpa
para não comparecer nas manifestações.
Temos que entender quais são as nossas
prioridades, e a nossa prioridade hoje é
devolver o Brasil para os verdadeiros brasileiros, para aquela pessoa decente que
levanta às cinco horas da manhã e passa duas horas dentro de um ônibus para
chegar ao seu local de trabalho. Hoje, esse
trabalhador, no final do mês, recebe um
salário do qual o governo fica com 40%, a
título de imposto. Nós queremos o Brasil
do trabalhador, e não esse que temos hoje.
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A Câmara Legislativa hoje é fundamental para esse processo. A
sociedade precisa participar mais, conversar com os parlamentares, para que possamos construir um consenso necessário
para atender os interesses da população e do Distrito Federal.

Deputado Distrital PSDB/DF

#SegurançaPública

RR realiza seminário sobre Audiência de
Custódia na Câmara Legislativa

N

a quinta-feira (28), a
Câmara Legislativa do
DF serviu de palco para
o seminário “Audiência
de Custódia”, proposto pelo deputado distrital Raimundo Ribeiro
(PSDB) em parceria com a Polícia
Civil, OAB-DF e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

O seminário foi dividido em
três etapas e presidido pelo próprio parlamentar. A mesa contou com membros do poder executivo, legislativo e judiciário,
além de representantes da segurança pública e sociedade civil.
O objetivo do seminário foi expor
como a audiência de custódia, que
recentemente foi regulamentada
pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) está sendo realizada, se está
atendendo ou não a população e
os impactos que ela acarreta quanto às investigações da polícia civil.

Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, o
desembargador Sebastião Coelho
discursou em favor da audiência
de custódia. “É muito injusto dizer que o aumento da criminalidade é culpa do judiciário”, disse.

Entenda a audiência de custódia

O projeto foi criado em fevereiro de 2015 pelo CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) como instrumento de aceleração no processo de julgamento de crimes e
evitar arbitrariedade ou prisões
Já o presidente da Associação Na- ilegais, mas a regulamentação só
cional dos Delegados da Polícia aconteceu no fim do ano passado.
Federal, Dr. Carlos Sobral, pensa
diferente. Para ele, a audiência de A ideia é que o acusado seja aprecustódia é apenas uma repetição do sentado e entrevistado pelo juiz, em
trabalho que já é feito nas delegacias. uma audiência em que serão ouvi“Somos contra a audiência de cus- das também as manifestações do
tódia porque ela já existe. No Bra- Ministério Público, da Defensoria
sil, os delegados já têm o poder de Pública ou do advogado do preso.
prender ou relaxar a prisão”, explica.
Cerca de 300 pessoas participaO seminário foi finalizado pelo ram do seminário que contou com
deputado Raimundo Ribeiro. De representantes de órgãos como o
acordo com ele, o sentimento é de TJDFT, Secretaria de Justiça e Cidever cumprido. “Essa casa nasceu dadania, Secretaria de Segurança
para ser o palco das discussões da Pública, Polícia Militar do Distrito
população. Sinto-me realizado por- Federal, Polícia Federal e conselhos
que hoje cumprimos o nosso papel”. comunitários.
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#Sobradinho

RR destina emenda parlamentar à obras de
infraestrutura em Sobradinho

O

ano se inicia com uma
ótima notícia para os moradores de Sobradinho.
Em atenção às reivindicações da população e dos comerciantes, o deputado Raimundo Ribeiro
destinou emenda parlamentar que
garantiu a revitalização dos meios-fios da cidade. A execução das obras
ficou por conta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal – SINESP/
DF – em parceria com a Administração Regional de Sobradinho.

“O deputado Raimundo Ribeiro, jun- cer o básico para a população. O meu
tamente com a administração regio- mandato só valerá a pena se puder ajunal, estão fazendo um excelente tra- dar as pessoas”, explicou o parlamentar.
balho em prol da comunidade”, disse.
Além do Hospital Regional de SobraDe acordo com Raimundo Ribeiro, dinho, a região do Córrego do Arrozal
apesar do momento de crise, o trabalho também recebeu novos meios-fios. O
em benefício da comunidade deve ser Setor de Oficinas da cidade será o prómantido como prioridade. “O governo ximo local a ser contemplado com as
não precisa ser milagreiro, basta ofere- obras de infraestrutura.

O Hospital Regional de Sobradinho
(HRS) foi um dos locais que receberam o novo meio-fio. De acordo com
Dr. Abílio Castro, médico da unidade, a obra veio em um momento importantíssimo, pois contribuiu para
que o estacionamento ficasse mais
organizado e estruturado para receber servidores, visitantes e pacientes.

#Educação

Lei proíbe abusos nas listas de material escolar

T

odo início de ano é a mesma história, pais correndo contra o tempo para
comprar os materiais escolares dos filhos. O que muitos
desses pais não sabem é que desde 2009 existe uma Lei, de autoria
do deputado distrital Raimundo
Ribeiro, (Lei 4.311/2009) que coíbe abusos nessas listas escolares.

o País. A diminuição desses abusos
pode estar relacionada a esta Lei.
A referida Lei foi criada pelo parlamentar com o intuito de proibir
que as escolas particulares exijam a compra de materiais que
sirvam para o uso coletivo como
papel ofício em grandes quantidades, papel higiênico, álcool,
flanela, entre outros produtos.

duto do qual a instituição é obrigada
a oferecer”, explica o parlamentar.
As instituições escolares ficam proibidas de indicar a marca, modelo
ou estabelecimento de venda do
material escolar, além de exigir a
compra do produto no próprio estabelecimento de ensino. Também
fica vedada a cobrança de taxa além
do estipulado nos quantitativos.

De acordo com o site da Associação
de pais e Alunos das Instituições de
Ensino do DF (ASPA-DF), as escolas
de Brasília têm, atualmente, as listas
de material menos abusivas de todo

Segundo o deputado Raimundo Ribeiro, os pais precisam fiscalizar as
listas de materiais solicitadas pelos
colégios. “O aluno não deve ser obrigado a levar para a escola um pro-

O Procon-DF tem intensificado a
fiscalização durante o período de
compras escolares. Só este ano, 70
instituições de ensino já foram autuadas pelo órgão.

#Educação
Raimundo Ribeiro participa da formatura de alunos na Fercal

A

última semana de 2015
foi especial para os formandos da Escola Classe
Engenho Velho, na Fercal.
Os alunos, que passaram por muitas
dificuldades ocasionadas pela forte chuva que ocorreu em outubro
do ano passado, celebraram a conclusão de uma etapa do aprendizado. Foram 48 formandos das turmas de Educação Infantil e 5º ano.

“Fazer parte da solução é dever
de todos os parlamentares. Nosso mandato é para servir toda a
população do Distrito Federal.
Precisamos unir forças e dar continuidade aos projetos para a educação”, reforçou Raimundo Ribeiro.

“Foi a segunda formatura da escola, a união de todos permitiu
que as crianças tivessem um local apropriado para continuarem
Logo após visita aos locais atingidos seus estudos e concluíssem, levanpelo temporal na Fercal, o deputado do muita alegria também aos pais
distrital Raimundo Ribeiro solicitou e professores”, destacou Divino Saà Secretaria de Justiça e Cidadania les, administrador de Sobradinho.
que a última edição do Mutirão da
Cidadania do ano de 2015 fosse realizada na Escola Classe Engenho
Velho. E assim aconteceu, dando
tempo para que fossem retomadas
as aulas normalmente e que houvesse então a formatura das turmas.

O coordenador da Regional de Ensino da região, Marco Aurélio, destacou a importância de todas as pessoas que se esforçaram para a realização
da formatura. “Parabenizo a todos
que contribuíram para a formatura
dos alunos da Escola Classe Engenho
Velho, como a diretora Aradia Cabreira, a vice, Denise, a coordenadora
Ellen e todos os professores e servidores do colégio”, disse Marco Aurélio.
Após as palavras dos novos amigos
da Escola Classe Engenho Velho, foram entregues os diplomas aos formandos.

Participaram da cerimônia de formatura o deputado distrital Raimundo Ribeiro, o administrador de Sobradinho, Divino Sales,
e o coordenador da Regional de
Ensino de Sobradinho, Sobradinho II e Fercal, Marco Aurélio.

#Cidadania

‘Mãos dadas pela Cidadania’ chega à Sobradinho

N

a manhã de terça-feira (12),
o deputado distrital Raimundo Ribeiro (PSDB) esteve presente no lançamento
do programa ‘Mãos dadas pela Cidadania’, que aconteceu em Sobradinho. O
programa, de iniciativa da Secretaria de
Justiça e Cidadania do DF (SEJUS) tem
como objetivo realizar pequenas intervenções urbanas em prol da sociedade,
de modo a não gerar despesas para o
Estado, usando mão de obra dos reeducandos do sistema penitenciário do DF.
Durante a abertura, Ribeiro lembrou
que a Secretaria de Justiça foi criada em

2007, quando ele próprio esteve à frente
da pasta. “Na época, o objetivo era que a
SEJUS servisse de intermediação entre
o governo e a sociedade, e hoje, percebo
que está havendo isso. Parabenizo todos
os órgãos envolvidos no trabalho de reinclusão dos sentenciados, fazendo assim

com que a nossa sociedade tenha um imposto menor e um serviço melhor”, disse.
Para a ação em Sobradinho foram mobilizados 26 reeducandos do Sistema
Penitenciário do DF, que fizeram a retirada de galhos e limpeza em mais de dez
quadras.
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