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Câmara Legislativa realiza
terceira edição da Feira do Livro

P

ela terceira vez a Câmara Legislativa realizou a
Feira do Livro. O evento, realizado pela Terceira
Secretaria da Casa, contou com a participação
de escritores de Brasília, do entorno e reuniu diversas crianças de escolas públicas e particulares do DF.
Música, contação de histórias, palestras e o Sarau
da Academia Taguatinguense de Letras marcaram

Audiência Pública
debate os problemas
do SAMU

U

ma Audiência Pública realizada na Câmara
Legislativa debateu as dificuldades enfrentadas
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU).
Na ocasião, foram discutidos os problemas relacionados ao sistema de atendimento de urgência e
emergência, que vai desde a falta de manutenção das
ambulâncias a falta de materiais básicos necessários,
algo que tem prejudicado bastante o atendimento
aos usuários, além de estar deixando os servidores do
Samu preocupados.
“É Necessário olharmos esses problemas com
atenção. Os serviços do SAMU são fundamentais para
a população e precisam ser solucionados com total
prioridade”, destacou o deputado Raimundo Ribeiro.

o evento que aconteceu durante os dias 3, 4 e 5 de
outubro.
“A Feira tem como foco o apoio e o incentivo aos
jovens autores e leitores de Brasília e Entorno. A
mensagem que queremos passar é a importância de
podermos resgatar os valores da leitura”, comentou o
deputado Raimundo Ribeiro, terceiro secretario.

CESC aprova projeto que institui o Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira

F

oi aprovado na Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC), o PL nª 1674/17 que institui o programa de descentralização administrativa e financeira (PDAF), dispondo sobre a
aplicação e execução de recursos nas unidades escolares.

“Com esse projeto esperamos de forma desburocratizada garantir às escolas públicas do
DF melhores instalações físicas, evitando riscos à saúde e segurança dos alunos, além da
qualidade de ensino com a compra de materiais para o trabalho dos professores”, destacou o
deputado Raimundo Ribeiro, membro da comissão.

Raimundo Ribeiro homenageia o padre
Costa e membros do Movimento
Apostólico de Schoenstatt

O

deputado Raimundo Ribeiro teve a oportunidade de homenagear o Padre Edilson Costa
e os membros do Movimento Apostólico
de Schoenstatt, Johanes Gregorato e Maria do
Socorro Furtado, com uma moção de louvor. O ato
ocorreu durante a missa celebrada no Santuário da
Mãe e Rainha Três Vezes Admirável, localizado na
Rodovia DF 001 km 4 EPTC Leste, Setor Habitacional Taquari - Lago Norte.
“É um orgulho ter Nossa Senhora Aparecida
como padroeira do Brasil. Sei o quanto ela me
ajudou nos momentos em que eu mais precisei. Só
peço que ela continue rogando por nós e intercedendo por nossas vidas”, afirmou o parlamentar.
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Dia das Crianças

A

convite do prefeito da quadra SQN 110
norte, João Batista, o deputado Raimundo Ribeiro participou do dia de lazer das
crianças da quadra. Em seguida, esteve em
outra comemoração, na cidade de Planaltina,
promovida pela Josilene Martins, idealizadora
do projeto “Grupo Feliz”. Os eventos reuniram
diversas crianças em um encontro de muita
alegria, diversão e lazer.

Reunião com
moradores
de Sobradinho

A

convite dos moradores e lideranças
de Sobradinho, o deputado Raimundo Ribeiro esteve presente em uma
reunião que contou com cerca de 110 pessoas para discutir o atual cenário político.
“ É gratificante ver que a população,
mesmo diante de tantas razões que a faz
querer distanciar- se da política, ainda faz
questão de discutir o futuro da sua cidade.
Agradeço a confiança de cada um que esteve presente nesse encontro e os parabenizo
pelo interesse em participar conosco desse
projeto que visa resgatar Brasília”, pontuou
o parlamentar.

Homenagem
aos professores

O

Deputado Raimundo Ribeiro participou do almoço realizado pela
OAB/DF em homenagem ao dia dos
professores.
“Parabenizo o presidente da Ordem,
Juliano Costa Couto, pela importância dada
ao organizar um evento que homenageia os
advogados que desempenham uma função
tão importante pra sociedade que é ser
professor”, destacou o parlamentar.

PL do deputado
Raimundo Ribeiro
insere Educação
Moral e Cívica no
currículo escolar

O

s valores morais e éticos devem ser ensinados quando ainda criança. Com esse
pensamento o deputado distrital Raimundo
Ribeiro apresentou o Projeto de Lei 780/15, aprovado no dia 06/12/2017 na CLDF, que implanta
Educação Moral e Cívica no currículo escolar. “Essa
iniciativa tem como principal objetivo o desenvolvimento e participação de crianças, jovens e adolescentes na sociedade. De maneira que contribuam
para uma construção mais ética, com mais civilidade, do nosso país”, argumentou Ribeiro.
“Atualmente, infelizmente, estamos diante de
um quadro de valores destorcidos. Estamos deixando de lado a solidariedade, por exemplo. Isso,
não pode continuar, temos que buscar soluções
para frear. Precisamos, sim, ensinar aqueles que
serão o futuro do nosso país”, observou o parlamentar. Ribeiro pontua os ensinamentos da disciplina: aprimoramento do caráter com apoio moral,
dedicação as famílias e a comunidade, preparo
para exercício das atividades cívicas, fundamento
moral no patriotismo e na ação construtivas, sempre visando o bem.
ESTÍMULOS
A moral é o conjunto de regras adquiridas por
meio da cultura, educação, tradição e do cotidiano
que orientam o comportamento humano. “Cabe
ressaltar que a disciplina não vai adestrar, nem
catequesar, mas tem a finalidade de estimular
a reflexão do pensamento voltado aos valores
éticos e morais”, explicou Raimundo Ribeiro.

Juntamente com a disciplina, é importante que a família também participe desse processo, afinal o que é aprendido em
casa, é levado para as ruas. “A ideia é que essa disciplina possa também construir um elo entre a criança/jovem/adolescente e
seus familiares. Precisamos que os parentes trabalhem essas questões em casa. Uma vez que eles são o primeiro grupo social
do indivíduo”, afirmou o parlamentar.
Ribeiro lembrou que na família são construídos os valores morais e éticos e que com as convivências do cotidiano essas
questões são lapidadas de acordo com as influências, que podem ser positivas ou negativas. “Por esse motivo ressalto a necessidade de tratar esse assunto também fora de casa. E, o melhor lugar é na escola”, completou o deputado.
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Emenda parlamentar no valor
de R$ 150 mil para reforma da
Biblioteca de Águas Claras

P

or iniciativa do deputado Raimundo Ribeiro foi
liberada uma emenda parlamentar no valor de
R$ 150 mil para reformar a Biblioteca Pública de
Águas Claras. O anúncio foi feito pelo parlamentar, ao
visitar o local, na companhia do diretor geral da Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras – AMAAC,
Rodolfo Rodrigues.
“É gratificante poder anunciar essa emenda por que
sei que há tempos a população daqui luta pela refor-

ma desta biblioteca. É uma reivindicação antiga dos
moradores que, felizmente, agora conseguimos realizar”,
declarou o deputado.
Cerca de 50 pessoas frequentam a biblioteca por
dia. De acordo com moradores, o fluxo baixo é atribuído
às más condições do estabelecimento. A emenda destinada servirá para promover reparos estruturais, materiais, elétricos, entre outros e, com a reforma, estima-se
que o número de frequentadores dobre.

Raimundo Ribeiro anunciou emenda
para Centro de Ensino no Guará

J

untamente com a diretora Dayse Gonçalves, o deputado distrital Raimundo Ribeiro visitou o Centro de Ensino Fundamental I
do Guará para ouvir as demandas. Prontamente, ela relatou a
necessidade de reforma no piso da quadra de esportes, bem como
a falta de verba para merenda escolar. Além da construção de um
estacionamento.
Na ocasião, o parlamentar informou a diretora que destinou uma
emenda parlamentar no valor de R$ 60 mil para a unidade, com isso, a
reforma do piso da quadra de esportes poderá ser executada.

Raimundo Ribeiro participa
do seminário sobre o
Código Penitenciário do DF

O

deputado distrital Raimundo Ribeiro participou, no Plenário da OAB, do Seminário sobre o
Código Penitenciário do Distrito Federal – Lei n°
5969/2017. O parlamentar que é autor da Lei destacou a importância do Seminário. “Este encontro foi
muito oportuno para que um debate mais amplo da
sociedade e dos envolvidos na elaboração do Código do Sistema Penitenciário fosse realizado. Tenho
certeza que é um grande passo que damos no DF”,
observou Ribeiro.
O presidente da Comissão de Ciências Criminais da
OAB-DF, Alexandre Queiroz avaliou o sistema penitenciário como falho. “O atual cenário que nos temos mostra
o não cumprimento dos deveres e obrigações. Precisamos levar humanização para os presídios”.
A juíza da VEP, Leila Cury foi enfática ao avaliar a
importância de todos os debates realizados que formalizou na consolidação do Código. “O sistema penitenciário como um todo é polêmico. Não existem soluções
mágicas. Evoluímos diante da discussão e do debate”,
observou.

Representando o Ministério Público, as promotoras
Dra. Berenice Schener e Dra. Adriana de Albuquerque
destacaram as tentativas de melhorar a humanização
do sistema prisional. “É necessário tornar mais humano
o nosso sistema. Preso só perde o direito de liberdade. Ao apurarmos maus tratos dentro dos presídios,
trabalhamos para que o sistema seja menos violento”,
destacou Berenice. Quanto as questões de tratamento
da saúde nos presídios, Dra. Adriana afirmou que uma
equipe de 111 profissionais da área da saúde atendem
bem os presos, segundo ela é um número razoável.
Outro palestrante, o subsecretário da SESIPE, Osmar
Mendonça observou que a implantação do código penitenciário será feita gradualmente. Segundo ele, há 30
anos não existe dignidade da pessoa humana no sistema prisional. “O código trouxe novas revoluções a serem
concretizadas em um longo período. Mesmo com tantos
déficits, o DF ainda possui um dos melhores sistemas do
Brasil”, observou o subsecretário.

“Este encontro foi muito oportuno para que um debate mais amplo da sociedade e dos envolvidos na elaboração do Código do
Sistema Penitenciário fosse realizado. Tenho certeza que é um
grande passo que damos no DF”, observou Raimundo.
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ENCONTRO DOS PIAUIENSES DE CAMPO MAIOR
O deputado distrital Raimundo Ribeiro participou de mais um encontro dos Piauienses de Campo Maior. Na ocasião ele
pôde rever os amigos e conterrâneos. O evento já está na 18ª edição.

Reunião com amigos
do Sudoeste e com
agentes e professores
do Sistema Prisional

E

m um bate-papo informal, o deputado Raimundo
Ribeiro conversou sobre os trabalhos realizados na
Câmara Legislativa, a exemplo da Lei que instituiu
o Código Penitenciário. O parlamentar também anunciou o projeto de Lei de sua autoria, que está tramitando na Câmara Legislativa e que visa “pausar” a validade de concursos públicos enquanto houver restrição
para nomeações, entre outras ações.

Câmara em
Movimento esteve
no Cruzeiro

O

deputado Raimundo Ribeiro esteve presente
na ação e lembrou que o evento é mais uma
oportunidade de estar próximo da comunidade.
“Esses encontros são fundamentais para que possamos ouvir as reivindicações e sabermos no que podemos ajudar. Dessa vez estivemos no Cruzeiro, onde,
basicamente, foram solicitadas quadras de esportes,
melhorias na Feira Permanente, mais atenção à saúde,
educação e segurança”, concluiu o parlamentar.

Em visita ao Arquivo
Público, Raimundo
Ribeiro anuncia
emenda parlamentar

N

a companhia do superintendente Nickerson de
Almeida e sua equipe, o deputado distrital Raimundo Ribeiro visitou as instalações do Arquivo
Público. “Na ocasião pude recordar de fatos históricos
com os documentos e fotografias ali guardados”, contou o parlamentar.
O parlamentar aproveitou para anunciar a emenda
parlamentar no valor de R$ 515.000,00 que destinou
para compra de equipamentos, bem como aquisição de
materiais de preservação e aprimoramento da gestão
do acervo.
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Regulamentação dos
profissionais da beleza é
tratado em audiência pública
realizada pelo deputado
Raimundo Ribeiro

A

pós passar por um problema de saúde me afastei, temporariamente,
do salão de beleza que atendia. Assim como a maioria dos cabelereiros só recebia se trabalhasse. Impossibilitado, sobrevivi durante esse
período com arrecadações de colegas da profissão”, contou Ivan David,
cabelereiro profissional que trabalhava na informalidade antes da Lei
13.352/2016. Esse foi um dos relatos de profissionais da beleza que estiveram presentes durante a audiência pública realizada pelo deputado distrital
Raimundo Ribeiro, na Câmara Distrital, e tratou da regulamentação das
atividades relacionadas à beleza.
Trabalhar na informalidade, de acordo com o parlamentar, não deveria
fazer parte da realidade dos trabalhadores. “Estamos felizes em trazer para
o plenário desta Casa uma discussão com tamanha importância. Nosso objetivo é fazer com que a sociedade entenda as mudanças que foram feitas
na Lei destes trabalhadores. Foram muitas lutas e, finalmente, esta classe
de profissionais conseguiu assegurar seus direitos. Hoje estamos falando de
profissionais da beleza, mas sabemos que existem vários profissionais que
passam por problemas semelhantes”, observou Ribeiro.
Presente no evento, o presidente do Sindicato dos Salões, Institutos e
Centros de Beleza, Estética e Profissionais Autônomos do DF, Célio Ferreira
de Paiva, também lembrou a importância da divulgação das mudanças
garantidas por esta Lei. “Este evento tem a intenção de propagação. O que
é fundamental. Afinal precisamos que todos se adequem as alterações. Já
realizamos vários eventos com esse objetivo, inclusive para contadores, para
que adequem seus clientes as novas regras tributárias”, explicou o presidente do Sindicato. Ele ressaltou também as prioridades da Lei: desoneração
das empresas e formalização dos profissionais.
O diretor de Planejamento de Qualificação Profissional, da Secretaria do Trabalho, Alisson Lopes afirmou que a Secretaria
tem se empenhado e promovido diversos cursos para fomentar o empreendedorismo. “São cursos que garantem os profissionais na gestão de micro e pequenas empresas. A Secretaria Adjunta prospera a micro empresa. Buscamos recursos para que
possamos trabalhar ajudar na ampliação do mercado, e fazer com que Brasília cresça. Essa Lei é um estimulo para a formação de novos empreendedores”, completou.
Ainda sobre cursos, o diretor do Sebrae/DF, Rodrigo de Oliveira Sá pontuou o trabalho que tem sido realizado pelo órgão
pata atender esse público. “Hoje, temos quase 18 mil salões de beleza formalizados em Brasília. No Brasil são abertos 7 mil
salões por dia. É um segmento extremamente importante para nossa economia, não podemos deixar de atende-los. Os
números nos mostram a prosperidade do setor”, observou. Rodrigo informou ainda que em 2017 serão ministradas, pelo
Sebrae/ DF, mais de duas mil horas de consultoria e gestão para o segmento.
Na mesa também estavam presentes alguns empresários do setor, tais como Fábio Hiroshi, sócio proprietário do salão
You Enjoy e o presidente do Hélio Instituto de Beleza, Hélio Nakanishi. Eles lembraram toda a luta e trajetória vivida pelos profissionais a fim de conseguirem um espaço no mercado. “Uma pequena iniciativa com foco no futuro. Unindo forças construiremos outra realidade”, afirmou Fábio.

“Estamos felizes em trazer para o
plenário desta Casa uma discussão
com tamanha importância. Nosso
objetivo é fazer com que a sociedade entenda as mudanças que
foram feitas na Lei destes trabalhadores. Foram muitas lutas e, finalmente, esta classe de profissionais
conseguiu assegurar seus direitos.
Hoje estamos falando de profissionais da beleza, mas sabemos que
existem vários profissionais que
passam por problemas semelhantes”, observou Ribeiro.
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Deputado Raimundo
Ribeiro palestra para
universitários

O

deputado distrital
Raimundo Ribeiro teve a
oportunidade de palestrar para os alunos da Universidade Paulista (UNIP), sobre o
tema “O verdadeiro papel das
instituições no Brasil”.

“Agradeço o convite e o carinho com
que fui recebido
pela instituição. É
gratificante poder
levar um tema tão
importante como
esse - ainda mais
nesse momento em
que vivemos - para
ser debatido em
uma faculdade”,
ressaltou o parlamentar.

Recursos garantem
ampliação da
iluminação da
SQN 111

E

m breve, a SQN 111 da Asa Norte, Plano Piloto, terá a rede de iluminação pública ampliada. Isso porque o deputado distrital Raimundo Ribeiro destinou emenda parlamentar no valor
R$ 390 mil para atender essa carência da região.
A reivindicação por mais iluminação na região
é recorrente. “Tivemos vários pedidos para melhorias da rede elétrica local. Alguns relataram que a
região estava perigosa devido à pouca iluminação.
Prontamente destinamos recursos para que esse
pedido seja atendido. Agora vamos lutar para
que as obras se iniciem o quanto antes”, concluiu
Ribeiro.

Grande Colorado
ganha
pavimentação
asfáltica

A

s obras para a recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida São Francisco,
no Grande Colorado, já começaram. Essa
é uma reivindicação antiga dos moradores, que
se concretizou graças a emenda parlamentar destinada pelo deputado distrital Raimundo Ribeiro,
no valor de R$ 4.073.552,00 para a região.
A revitalização da pavimentação asfáltica vai
garantir melhorias nas vias de acesso e no fluxo
dos veículos. “Esta é mais uma conquista para a
região do Grande Colorado. As reivindicações são
recorrentes entre a comunidade”, comemorou o
parlamentar.

15

“Estamos
comemorando o
Dia do Advogado
Criminalista.
Evidentemente,
poderíamos estar
homenageando
todos os
advogados nas
diversas áreas
de atuação. Mas
agora é Lei no
Distrito Federal
comemorar o dia 2
de dezembro como
dia do advogado
criminalista”,
observou
Raimundo Ribeiro.

Raimundo Ribeiro
homenageia Advogados
Criminalistas com Sessão
Solene

O

deputado distrital Raimundo Ribeiro recebeu, no Plenário da Câmara
Distrital, autoridades, advogados, entre outros profissionais do direito,
para Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Advogado Criminalista (2 de dezembro). Para representar essa classe tão importante, fizeram parte da mesa o Defensor Público do DF, Ricardo Batista, o Presidente da OABDF, Juliano Costa Couto, o Presidente da Associação Brasileira de Advogados
Criminalistas – ABRACRIM/DF, Michel Saliba, o Presidente da Associação dos
Advogados Criminalistas do DF-ACRIM/DF, Andrew Fernandes, o Presidente
da Comissão de Ciências Criminais da OAB/DF, Alexandre Queiroz, os advogados Paulo Alexandre, Fernanda Gomes e Marília Gabriela.
Na oportunidade, o deputado lembrou a importância de todas as áreas
de atuação dos advogados. Mas, ressaltou a batalha diária enfrentada pelo
criminalista. “Estamos comemorando o Dia do Advogado Criminalista. Evidentemente, poderíamos estar homenageando todos os advogados nas diversas
áreas de atuação. Mas agora é Lei no Distrito Federal comemorar o dia 2 de
dezembro como dia do advogado criminalista”, observou Raimundo Ribeiro.
O parlamentar lembrou ainda a busca da sociedade ao longo dos anos
pela liberdade e, segundo ele, os advogados são responsáveis por garantir
isso. “Passamos não apenas a tentar advogar pelo nosso cliente, mas também para que a Lei nesse país seja respeitada. Aquilo que deveria ser obvio
passa a ser uma luta da sociedade. Isso se não tivermos discernimento necessário nos levará ao retrocesso”, avaliou Ribeiro. Ele lembrou também a missão
dos advogados de fazer respeitar o Estado Democrático de Direito. “Hoje,
não basta ter conhecimento das leis, é necessário termos coragem de exigir o
cumprimento destas. Antes de ser deputado, sou advogado e tenho orgulho
de ser. Tenho consciência da obrigação de defender não apenas quem não
tem voz, mas de defender a sociedade como um todo”, completou Ribeiro.

O Presidente da OAB-DF, Juliano Costa Couto, também lembrou as
dificuldades enfrentadas pelos advogados criminalistas. “Eles enfrentam a espada e a encruzilhada que é lidar com o Estado. Ressalto que
quem briga e vai à luta são os criminalistas. Hoje, precisamos estar
sempre atentos, pois estamos diante de um Estado punitivo”, avaliou
Couto.
“Muito importante a criação desta data comemorativa. Essa iniciativa representa muito para os que atuam nesta área”, opinou Alexandre Queiroz, presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB/
DF. Ele lembrou que na OAB-DF não havia uma Comissão específica
para tratar dessa área. “Aos poucos fomos criando nosso espaço e
agora, estamos fortes e batalhando pela melhoria dos nossos profissionais”, observou Queiroz.
Andrew Fernandes, Presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do DF-ACRIM/DF, completou a frase de Juliano Costa Couto ao comparar o advogado criminalista como guerreiro, combatente.
“Lutamos pela garantia das regras do jogo. Lutamos pela liberdade.
Costumo dizer que no nosso DNA está a audácia. Em pleno século XXI
temos um novo desafio: não sabemos mais o limite do permitido e do
proibido”, afirmou o Presidente da ACRIM/DF .
Ao encerrar o deputado Raimundo Ribeiro lembrou que o objetivo
da Câmara Legislativa é ser palco das grandes discussões e, para ele,
receber autoridades e profissionais desse meio é gratificante. “Com
estes eventos, podemos estar diretamente com nossos colegas. Hoje,
estamos parabenizando os advogados criminalistas, lembrando a
luta deles e os desafios que vencem a cada dia”, finalizou o parlamentar.

“Eles enfrentam
a espada e a
encruzilhada
que é lidar com o
Estado. Ressalto
que quem briga
e vai à luta são os
criminalistas. Hoje,
precisamos estar
sempre atentos,
pois estamos
diante de um
Estado punitivo”,
avaliou Couto.
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Vicente Pires

Asa Norte

Recanto da

Vila Rab

O projeto RR em ação visitou,
este ano, treze cidades. Ao
todo, mais de 2.000 pessoas
foram ouvidas e tiveram suas
reivindicações encaminhadas.
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Santa Maria
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