


A Câmara Legislativa rea-
lizou Audiência Pública    
que discutiu o Sistema 

de Estacionamento Rotativo 
Pago de Veículos, mais conhe-
cido como Zona Azul. O deba-
te foi presidido pelo deputado 
Raimundo Ribeiro, e contou 
com a participação de repre-
sentantes dos vários segmentos 
ligados ao tema.

Ribeiro destacou sobre 
a importância de discutir o 
assunto com a sociedade, pois 
o governo está realizando um 
chamamento público à empre-
sas interessadas em explorar 
o serviço. “A princípio, vejo 
com muita reserva qualquer 
proposta governamental que 

venha a onerar ainda mais os 
trabalhadores, mas também 
não tenho dúvida de que de-
vemos rever essa questão, até 
porque, hoje temos uma frota 
enorme”, disse. De acordo com 
o parlamentar, a questão não é 
a falta de estacionamento, mas 
sim um problema de planeja-
mento.

Capacitar e absorver a mão 
de obra dos guardadores foi a 
sugestão do presidente da As-
sociação Comercial do Distrito 
Federal (ACDF), Cleber Pires. 
Para ele, a falta de estaciona-
mento no Setor Comercial Sul 
agrava a crise econômica do 
setor. No local, há mais de mil 
salas comerciais fechadas.

Já os representantes do go-
verno avisaram que o trabalho 
está em fase preliminar e que 
não se pode elaborar uma pro-
posta sem um diagnóstico. O 
edital será lançado para convo-
car empresas interessadas em 
fazer os estudos necessários, 
dando embasamento para um 
futuro projeto.

O presidente do Sindicato 
dos Guardadores e Lavadores 
de Carros do Distrito Federal, 
Valdivino Silva, alertou sobre 
a situação dos ‘flanelinhas’. 
“Luto por essa categoria há 
quase 50 anos e sempre fomos 
perseguidos. Este governo 
quer privatizar e tirar o nosso 
ganha-pão”, avisou.

Câmara Legislativa
discute o Sistema de

Estacionamento Rotativo 
Pago de Veículos
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No dia 12 de maio foi 
realizada Sessão Solene 
em homenagem ao 57º 

aniversário de Sobradinho. A 
solenidade, proposta pelo depu-
tado distrital Raimundo Ribeiro, 
aconteceu em uma das unidades 
da faculdade Projeção e contou 
com a presença de pioneiros e 
personalidades da região.

Mediante proposição, o parla-
mentar conferiu moção de louvor 
aos moradores que ajudaram a 
construir a região administra-
tiva. “Sobradinho possui uma 
linda história. E queremos render 
uma homenagem às pessoas que 
ajudaram a construí-la”, explicou 
Ribeiro.

Dentre os homenageados, ha-
viam autoridades religiosas, em-
preendedores, personalidades da 
educação e outros cidadãos que 
imprimiram sua marca e colabo-
raram com a cidade serrana.

Presente na mesa, o admi-
nistrador da Sobradinho, Valter 
Soares, disse ter orgulho de estar 

participando de um momento tão 
importante. “Desejo só alegrias, 
afinal, nasci e cresci aqui”, disse.

Emocionado, o coordenador 
da Regional de Ensino de Sobra-
dinho, professor Marco Aurélio, 
também agradeceu a oportuni-
dade. “Somos privilegiados de 
morarmos nesta cidade”.

Completou a mesa o assessor 
da faculdade Projeção, Rafael 
Moraes; a professora e diretora 
da Associação das Mulheres de 
Sobradinho II, Arádia Cabreiro; 
o presidente do CONSEG de So-
bradinho, Hélio Chagas; o artista 
plástico, Toninho de Souza; e o 
padre Angelo Cerântola, da igreja 
Bom Jesus dos Migrantes.

Sessão Solene homenageia os
57 anos de Sobradinho



O deputado Raimundo Ribeiro 
visitou o Hospital Regional 
do Gama onde conheceu a 

estrutura e as necessidades do local.
Cerca de um milhão e meio 

de pessoas buscam acolhimento 
na unidade e grande parte vem da 
região do entorno. Diante da defi-
citária estrutura física e quantidade 
limitada de servidores, o hospital 
acaba sofrendo uma sobrecarga nos 
atendimentos.

De acordo com o parlamentar, 
apesar de todo o esforço e empenho 
da equipe, o hospital ainda carece 
de várias necessidades. “A estrutu-
ra física precisa ser revitalizada, a 
sobrecarga de pacientes precisa ser 
solucionada e é necessário o for-
talecimento da atenção primária”, 
destacou.

Para Raimundo Ribeiro, a saúde 
no DF está sendo enterrada e ne-
cessita, com urgência, de solução. 
“A saúde pública é uma das princi-
pais bandeiras que levanto em meu 
mandato. Lutamos recentemente 
pelo pagamento das pecúnias dos 
aposentados que estão atrasadas, fis-

calizamos com frequência unidades 
hospitalares e brigamos por melho-
rias. É necessário que o governo 
volte seus olhos e dê prioridade para 
esta área. O que está em jogo é a 
vida das pessoas”, declarou.

Após a visita, alguns encaminha-
mentos foram realizados, visando  
garantir melhorias para a unidade. 
“Esperamos contar com a colabo-

ração do GDF para conseguirmos 
sanar estes problemas e minimizar 
a situação caótica da saúde de nossa 
cidade”, afirmou Ribeiro.

Participaram do encontro o 
diretor do hospital, Dr. Macedo, o 
Superintendente da Região Sul, Dr. 
Robledo, o Supervisor Administrati-
vo, Moacir e o Diretor Administrati-
vo, Venceslau.

Raimundo Ribeiro visita Hospital do 
Gama e discute melhorias para a Unidade

O deputado Raimundo Ribeiro visitou a Esco-
la Classe 02 da Ceilândia, onde conheceu a 
estrutura e ouviu as reivindicações da dire-

tora, Fabiana Malaquias. A escola atende em torno 
de 527 alunos e possui várias turmas da educação 
infantil.

O parlamentar assumiu compromisso com a Educa-
ção do DF e acredita que quando os diretores buscam 
essa interação com o parlamento, a resolução dos 
problemas se mostra mais produtiva e eficiente.

Escola de Ceilândia recebe Raimundo Ribeiro



O deputado Raimundo Ri-
beiro participou da aber-
tura do 1ª FÓRUM DE 

DISCUSSÃO – Políticas Volta-

das às Mulheres – Semana Legis-
lativa da Mulher 2017, proposto 
pela Procuradoria Especial da 
Mulher da CLDF. De acordo com 

o parlamentar, esta discussão 
merece uma atenção especial do 
Estado. Pois trata-se de um tema 
de extrema importância para a 
sociedade. Ribeiro parabenizou 
a Câmara Legislativa pela ini-
ciativa de propor um evento de 
tamanha relevância.

“A desigualdade precisa 
ser combatida, pois ho-
mens e mulheres devem 
ser vistos e tratados com o 
mesmo olhar e respeito”, 
afirmou.

Deputado participa de Fórum com o tema:
Políticas Voltadas às Mulheres

Raimundo Ribeiro se
reúne com trabalhadores 
do cemitério

RR acompanha Jogos
Interclasse de escola do 
Riacho Fundo

No dia 20/05, o deputado Raimundo 
Ribeiro acompanhou a abertura do XVI 
Jogos Interclasse do Centro de Ensino 

Fundamental Telebrasília, no Riacho Fundo. 
“Fiquei impressionado com a alegria e disposi-
ção das crianças e seus familiares, que lotaram 
o ginásio do Centro Olímpico da cidade”, disse 
o parlamentar.
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O deputado Raimundo Ribeiro visitou os am-
bulantes que trabalham em frente ao Cemi-
tério Campo da Esperança. Os trabalhadores 

reivindicaram apoio para obterem melhores condi-
ções de trabalho, diante da frequente perseguição 
que sofrem da AGEFIS.

O distrital informou que vai solicitar ao GDF, 
mediante ofício, que apresente uma proposta para 
regularização da atividade destes trabalhadores.



Aprovado Projeto de
Lei que institui o

Código Penitenciário
do Distrito Federal

A   Câmara Legislativa aprovou o 
Projeto de Lei n° 308/2015, que 
institui o Código Penitenciár io 

do Distr ito Federal. A proposta é de 
autoria dos deputados Raimundo Ribeiro 
(PPS) e Rodrigo Delmasso (Podemos), e 
tem como objetivo f ixar os princípios e 
as normas que nor teiam a execução das 
penas e das medidas de segurança que 
serão cumpridas no Sistema Prisional do 
DF.

“Este projeto t rará mudanças e uma 
grande contr ibuição para o Sistema Pri-
sional. Agora, a Capital Federal possui 
uma legislação própria sobre o tema, 
graças ao esforço conjunto entre o Le-
gislativo, Judiciár io, Defensoria Pública, 
Executivo, Ministér io Público, servido-
res e parentes dos internos”, destacou 
Ribeiro.

RR destina emendas
parlamentares para
escolas da Ceilândia

Visita ao
Condomínio Solar
de Athenas

I Antologia da
Academia
Taguatinguense
de Letras

O deputado distrital destinou emendas 
parlamentares para escolas públicas da 
Ceilândia. As unidades, CEF 13, Classe 

10, Parque Anísio Teixeira, Classe 50, Classe 
25 e o Centro de Ensino Médio 3 brevemen-
te serão contempladas com investimentos na 
infraestrutura, reforma das cantinas, dos audi-
tórios, entre outras benfeitorias.

“Investir na educação é uma prioridade. A 
solução para os problemas da sociedade está 
aqui, nas escolas. Quando propiciamos melho-
rias, mesmo que mínimas a este setor, conse-
guimos mudar, de forma significativa, a reali-
dade de nosso País”.

O parlamentar visitou o condomínio Solar de 
Athenas, na região do Grande Colorado. 
Raimundo Ribeiro, que é morador do bairro, 

ouviu atentamente as reivindicações dos moradores. 
Durante o encontro, estiveram presentes o síndico, 
Renato Machado, além dos moradores, professor Nil 
e Feitosa.

O deputado Raimundo Ribeiro esteve presen-
te no lançamento da I Antologia da Acade-
mia Taguatinguense de Letras. A apresen-

tação aconteceu durante a Feira do Livro, realizada no 
Pátio Brasil Shopping. Ribeiro parabenizou o amigo 
Gustavo Dourado e todos os poetas que contribuiram 
para essa belíssima obra.



Sessão Solene concede título ao
advogado e jornalista Maurício Bastos

O parlamentar teve a honra de participar 
da Sessão Solene que concedeu título 
de Cidadão Honorário de Brasília ao 

advogado, jornalista, professor e ex-juíz do 
Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Maurício 
de Campos Bastos.

“Este é um momento extremamente pro-
pício e a nossa impressão é de que ninguém 
consegue escrever a história da justiça do 
Distrito Federal sem lembrar o nome do Dr. 
Maurício Bastos. Ele escreveu uma trajetó-
ria vitoriosa e nós somos privilegiados por 
fazermos parte deste momento. Brasília é 
quem ganha com esta homenagem”, afirmou 
o deputado.

Após muita discussão, a Câmara Legis-
lativa aprovou projeto do Executivo 
que visa transformar o Hospital de 

Base em Instituto. O deputado Raimundo 
Ribeiro foi contrário a esta proposta e lutou 
muito para que o projeto não fosse aprovado.

De acordo com o parlamentar, infelizmen-
te os interesses da população foram deixados 
de lado, em benefício da ganância. “Mesmo 
diante de um projeto escandalosamente in-
constitucional, esta Casa, vergonhosamente, 
atendeu aos interesses do Palácio do Buriti”, 
lamentou.

Envergonhado com a decisão, o deputado 
agradece a todos que o acompanharam contra 
a iniciativa do governo. “É lamentável fechar-
mos este ciclo com um resultado que trará 
tamanho prejuízo à população do Distrito 
Federal”, disse.

Raimundo Ribeiro foi
contra a aprovação do

Instituto Hospital de Base
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Dia Nacional da Liberdade de Imprensa
é celebrado na Câmara Legislativa

P ara celebrar o Dia Nacional da 
Liberdade de Imprensa, come-
morado no dia 7 de junho, a Câ-

mara Legislativa realizou sessão solene 
no plenário da Casa, com a presença de 
parlamentares, representantes de classe, 
profissionais da Imprensa e autoridades. 
A iniciativa da sessão partiu do deputa-
do Raimundo Ribeiro, que aproveitou a 
ocasião para assinar o projeto de resolu-
ção de sua autoria que institui o ‘Prêmio 
Jornalista Carlos Chagas da Câmara 
Legislativa’.

Ao abrir a sessão, Ribeiro ressaltou 
que a história da Câmara se confunde 
com a própria liberdade de imprensa, 

pois o Distrito Federal, até 1986, não 
possuía representação política, nem 
liberdade de expressão. Destacou que a 
liberdade de imprensa é um dos pila-
res do estado democrático de direito, 
pois sem ela não há democracia. “Esse 
direito é um bem da sociedade conquis-
tado com muito esforço e, até mesmo, 
custando vidas. A defesa dele contribui 
muito para o fortalecimento das institui-
ções democráticas no Brasil”, destacou.

Em nome da família do jornalista 
Carlos Chagas, a filha dele, Cláudia 
Chagas, que é promotora de Justiça 
do MPDFT, agradeceu a homenagem 
da Câmara Legislativa e lembrou que 

a liberdade de imprensa foi o lema da 
vida de Chagas, falecido há pouco mais 
de um mês. “Resistir era a palavra de 
ordem do meu pai, que sofreu na pele a 
censura e desde cedo aprendeu a cultuar 
a liberdade de expressão e a zelar pela 
divergência de ideias. A homenagem 
sob a forma de prêmio, nos fará lembrar 
sempre dele e de sua luta em prol do 
jornalismo brasileiro”, acrescentou.

 O presidente da Câmara Legislativa, 
deputado Joe Valle (PDT), ressaltou a 
importância da liberdade de imprensa 
para o fortalecimento da democracia. 
Afirmou que a Casa está sempre aberta 
ao diálogo com os repre- 
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sentantes da área de comunicação, uma 
vez que é dever do legislativo colocar 
à disposição da população todas as in-
formações sobre o processo legislativo 
e as atividades dos distritais. Anunciou 
que a Câmara em breve terá de volta 
a sua TV legislativa e prometeu que a 
reforma no plenário da Casa finalmente 
sairá do papel. O objetivo das mudanças 
é exatamente ampliar o espaço para os 
profissionais da imprensa que fazem a 
cobertura das atividades legislativas.

O deputado Bispo Renato Andrade 
(PR) observou que a liberdade de im-
prensa tem um limite que é a verdade. 
Por isso, segundo ele, os profissionais 
que lidam com a informação devem 
agir com responsabilidade e ter sempre 
o cuidado de apurar a verdade dos fatos 
antes da publicação de notícias.

O subsecretário de Movimentos 
Sociais e Participação Popular do DF, 
Acilino Ribeiro, lembrou o processo 
de redemocratização do Brasil que se 
consolidou com o fim do regime militar 
e a conquista da liberdade de impren-
sa. Para ele a luta dos profissionais da 
comunicação deve-se voltar atualmente 
para o combate à autocensura, que limi-
ta a liberdade de imprensa, tido por ele 
como “oxigênio da democracia”.

Já o presidente do Instituto Fecomér-
cio, Adelmir Santana, observou que o 
avanço tecnológico e a vulgarização dos 
meios de comunicação ampliaram tanto 
a liberdade de imprensa quanto a capa-
cidade de destruição da reputação das 

pessoas. Recomendou aos profissionais 
da comunicação que busquem agir com 
ética, além de ter muito cuidado quanto 
à replicação de notícias, que antes 
devem passar pela apuração detalhada 
dos fatos.

O presidente da Associação Brasi-
liense dos Blogueiros de Política, Toni 
Duarte, afirmou que, embora a cate-
goria venha ocupando espaço e desen-
volvendo um importante trabalho de 
divulgação dos fatos que trazem reflexo 
no cenário político do DF, os blogueiros 
não contam com o devido respeito e 
apoio do poder público local.

Jornalista e ex-deputado distrital, 
Geraldo Naves ressaltou que não existe 
liberdade de imprensa no Brasil, uma 
vez que a censura que emana dos deten-
tores do poder econômico ainda impera 

nos meios de comunicação.
A importância da celebração do Dia 

Nacional da Liberdade de Imprensa 
também foi destacada durante a sessão 
solene por vários profissionais, repre-
sentantes de classe e autoridades, entre 
eles: o Defensor Público-Geral do DF, 
Ricardo Batista Sousa, a secretária-geral 
da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB/DF, Elaine Mazzaro, o superin-
tendente do Arquivo Público do DF, 
Jomar Nickerson de Almeida, o diretor 
da TV Brasília, Marcos Pires, o cientista 
político e doutor em Sociologia pela 
UnB, Antônio Flávio Testa, o radialis-
ta Luciano Lima, o jornalista Walter 
Almeida, o representante da Associação 
dos Veículos de Comunicação Comuni-
tária do DF e Entorno, Edvaldo Brito, e 
o publicitário e jornalista Carlos Pontes.
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