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Brasília, segunda-feira, 24 de setembro de 2018
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Ibaneis quer
trazer novos
ares para a
politica do DF

As ações propostas por Ibaneis Rocha nesta
área são: administrações regionais com
serviços descentralizados e orçamento
próprio para atendimento das necessidades
imediatas e essenciais da população;
expediente do Governo do Distrito Federal e
secretários em sistema de rodízio – uma vez
por semana nas Regiões Administrativas;
parcerias público-privadas e descentralização
de serviços para gestão de espaços públicos,
parques, teatros, zoológicos e áreas
esportivas, visando melhor atender a
população; promoção do desenvolvimento
regional e local, inclusive por meio de
secretaria para a Região Metropolitana de
Brasília que agregue secretários dos três
entes federados envolvidos (DF, MG e GO),
mediante convênio.

Proposta do candidato do
MDB é analisada pela
parceria CFA-JBr.

Combate à corrupção

dvogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Ibaneis
Rocha, de 47 anos, é a grande novidade das eleições deste ano. Ele disputará um cargo eletivo pela primeira vez, com um discurso sintonizado com as propostas de um legítimo outsider na política.
Filho de um piauiense que veio para Brasília na época de fundação da cidade, Ibaneis nasceu e cresceu
aqui, formando-se em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub). Ele tem pós-graduação e
mestrado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade de Lisboa, e desde o início da
década de 1990 é o principal sócio de uma importante
banca de advogados, a Ibaneis Advocacia e Consultoria, que tem como destaque a defesa de categorias profissionais nos mais diversos tribunais.
Em 2013, elegeu-se presidente da OAB-DF, ficando à
frente da entidade até 2015. Agora, como filiado ao
MDB, tem seu programa de governo analisado pela
parceria entre o Conselho Federal de Administração
(CFA) e o Jornal de Brasília, com ênfase em 11 áreas de
gestão pública.

A

DIVULGAÇÃO

Segundo o programa de governo, o candidato
fará um plano de combate à corrupção do
Distrito Federal. Ele pretende implementar e
acompanhar a execução dos Programas de
Integridade Pública em cada Secretaria do
GDF. Priorizará ações em prol de uma
mudança cultural, por meio da Educação
Cidadã, que capacite gestores e servidores a
lidar com temas afetos à integridade, riscos e
controles internos da gestão. Propõe
remodelar concursos públicos do DF para
inserir requisitos e matérias voltadas para o
engajamento e a integridade pública. Defende
a disponibilização à sociedade de cursos,
treinamentos, simpósios e seminários sobre
integridade no Distrito Federal.

Saúde
Ibaneis Rocha pretende assegurar, ao
profissional da saúde, recursos necessários e
um ambiente de saúde integrado ao conceito
de Cidades Inteligentes, facilitando o
desempenho de suas atividades. “Priorizarei o
acesso do usuário à atenção primária de
saúde, eliminando as filas por meio do
agendamento de consultas via telefone,
internet ou aplicativos disponibilizados no
aparelho celular”, acrescenta. Além disso,
pretende descentralizar a gestão e recursos
financeiros a cada regional de saúde. Também
promete a cobertura do programa Saúde da
Família em todo o DF, oferecendo
infraestrutura adequada com a ampliação
tanto de Unidades Básicas de Saúde (UBS),
quanto de Equipes de Estratégia de Saúde da
Família (ESF). Propõe ampliar o número de
leitos de UTI na rede de saúde do DF e o
Programa Internação Domiciliar do Distrito
Federal (PID-DF), por meio do fortalecimento
dos Núcleos Regionais de Assistência
Domiciliar. Além disso, buscará a ampliação
dos serviços oferecidos pelo Hospital Público
Veterinário do GDF, incluindo,
primordialmente, o serviço de castração do
animal.

Educação
“Eu abro mão do salário de governador,
residência, carros oficiais e outras mordomias.
Eu vou reverter para reformas de escolas”,
avisa o candidato. Ele assegura que
conservará, reformará e ampliará a rede de
ensino público do DF, de modo a expandir as
ofertas de vagas nas escolas existentes e
melhorar a qualidade da educação. Segundo
Ibaneis, o profissional da educação terá
recursos necessários e o ambiente escolar
integrado ao conceito de Cidades Inteligentes,
como o uso de um tablet para utilização no
ambiente educacional. Também assegura
conectar o cidadão e a escola por meio da
tecnologia: aplicativos, ambiente Wi-Fi,
possibilitando cadastro de informações,
acesso e acompanhamento de desempenho
escolar do aluno, de vagas e matrículas.
Promete implementar o
teletrabalho-educação, possibilitando ao
professor que parte de sua carga horária seja
cumprida em casa. O candidato pretende criar
ainda a Universidade Pública Distrital, a partir
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da ampliação da Escola Superior de Saúde,
para aumento da oferta do número de
profissionais de qualidade, em nível superior e
técnico especializado, nas mais diversas áreas
do conhecimento.

Programas Sociais
Ibaneis Rocha promete criar o Sistema de
Integração de Programas Sociais, utilizando
tecnologia da informação para disponibilizar
dados que auxiliarão nos projetos sociais.
Também quer viabilizar o desenvolvimento de
projetos de promoção social em parceria com
movimentos sociais, organizações não
governamentais e organizações da sociedade
civil de interesse público. Pretende ampliar e
regionalizar os Centros Especializados de
Atenção à população em situação de rua,
oferecendo nutrição adequada para a sua
segurança alimentar e qualificação
profissional, viabilizando sua reinserção no
mercado de trabalho. Defende, ainda, ampliar
o serviço especializado em abordagem social,
com funcionamento 24 horas. Coloca como
meta reativar e desenvolver programas
voltados a grupos considerados vulneráveis,
como o Picasso não Pichava; Esporte à
Meia-Noite; Mutirões para Cidadania; e
Bombeiro Mirim. Propõe implantar Casas de
Acolhimento para crianças, adolescentes e
jovens como medida protetora de abrigo a
vítimas de violência.

Segurança Pública
O candidato quer fortalecer as polícias com
foco na inteligência e na informatização dos
métodos, para que o combate ao crime seja
mais eficaz. “Faremos o que já é comum em
outras cidades. Redes de câmeras interligadas
a uma central que analisa as placas de todos
os veículos que trafegam nas entradas e saídas
da cidade. As mesmas câmeras serão usadas
para combater a criminalidade, orientar as
pessoas no trânsito e facilitar o tráfego de
ambulâncias, veículos de bombeiros, entre
outros usos essenciais”, avisa. Outras ações
pretendidas são a criação de conselhos de
segurança ou associações de bairro, com
grupos de mensagens que informam atitudes
suspeitas ou emitem alertas.

Política Econômica
Ibaneis Rocha propõe formulações e
execuções de política fiscal
desenvolvimentista que repercuta no
crescimento econômico, na obtenção de
receitas para atendimento das necessidades
públicas e na qualidade de vida da população.
Defende a ampliação da receita por meio da
eficiência e do aumento da base de
contribuintes, reduzindo impostos,
estimulando a atividade empreendedora, os
investimentos, a geração de emprego e renda.
Sustenta a importância da reativação do
Fórum Distrital da Micro e Pequena Empresa,
bem como da criação da Rede de
Capacitação Empreendedora no DF, com
vistas à expansão das ações de formação e
capacitação voltados aos micro e pequenos
empreendedores. Outras prioridades do
candidato serão: a implantação definitiva do
Parque Brasília Capital Digital; a criação de
programas de incentivos fiscais e econômicos
para consolidação e expansão do processo de
desenvolvimento do DF; a modernização do
Banco de Brasília, transformando-o
efetivamente em um banco de fomento; e
crédito e estímulo a toda cadeia produtiva do
DF e Região Metropolitana.

Meio Ambiente
O candidato pretende concluir a obra da
barragem de Corumbá IV e buscar soluções
que sejam definitivas para que o DF nunca
mais passe por uma crise hídrica. Ele propõe
modernizar o sistema de tecnologia da
informação do Serviço de Limpeza Urbana
(SLU), visando aperfeiçoar o sistema de coleta
de resíduos sólidos. Quer reformar as
instalações físicas das usinas de
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compostagem da
Asa Sul e de
Ceilândia, visando
melhorar as condições de trabalho nas
unidades e aprimorar a eficiência do processo
de triagem dos resíduos recicláveis e a
qualidade do composto orgânico. Também
propõe ampliar a quantidade de pontos de
coleta de pilhas, baterias, lâmpadas e rejeitos
eletrônicos em todas as regiões
administrativas e na Região Metropolitana de
Brasília. Defende a instalação de um sistema
moderno de tratamento de resíduos sólidos
em parceria com a União, estado de Goiás e a
iniciativa privada.

Geração de Empregos
Ibaneis Rocha propõe o incentivo ao primeiro
emprego, oferecendo capacitação específica
conforme plano de geração de postos de
trabalho em decorrência da ampliação dos
empreendimentos existentes e atração de
novos investimentos. Pretende priorizar o
jovem e a mulher nas políticas de primeiro
emprego, com o fortalecimento do programa
Jovem Aprendiz. Promete intensificar a
emissão de carteiras de artesanato do
Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) para
artesãos do DF. Sustenta a importância da
identificação de vocações e perfis para
treinamento e capacitação de jovens, visando
à absorção no mercado em empresas atuais e
futuras, conforme plano de atração de
investimentos a ser conduzido pela área de
desenvolvimento econômico do Distrito
Federal. Defende a instituição de parcerias
com entidades públicas e privadas, bem como
a continuidade de programas já existentes
para fortalecimento da ação.

Mobilidade Urbana
O candidato prevê a criação da Agência de
Mobilidade com a finalidade de integrar vias,
modais e sistemas operacionais no DF.
Defende a manutenção e ampliação da malha
rodoviária e demais localidades
pavimentadas, sem comprometer a
mobilidade urbana. Também quer melhorar a
qualidade do serviço do Metrô-DF, com a
ampliação da quantidade de trens em
circulação, por meio de modernização nos
sistemas de energia, sinalização e controle.
Quer duplicar a estrada para Brazlândia para
melhorar o fluxo de veículos e a segurança do
cidadão. Ibaneis defende o Bilhete Único,
ampliando a integração dos sistemas de
bilhetagem entre os diversos modais de
transporte e a facilidade da recarga dos
cartões pelo usuário via internet e em totens
localizados em áreas públicas de grande
circulação de pessoas. Sustenta a
importância do aumento da frota de ônibus
colocada à disposição da população, inclusive
com Wi-Fi e ar-condicionado.

Infraestrutura
Ibaneis Rocha promete concluir as obras
inacabadas, executar novas obras de viadutos
e pontes, principalmente nos pontos de
engarrafamento, para melhorar o fluxo de
veículos e a segurança do cidadão. Ele
pretende e priorizar a infraestrutura do Pistão
Sul para melhorar o fluxo de veículos e a
segurança do cidadão. Defende a adoção de
um sistema de tecnologia moderno para
garantir a manutenção contínua de pontes,
viadutos, passagens de pedestre, calçadas e
demais estruturas instaladas no DF, com
vistas à promoção da acessibilidade. Promete
a desburocratização da tramitação e
aprovação de projetos de regularização de
imóveis e de desenvolvimento urbano,
incentivando a legalidade e a sustentabilidade
das áreas ocupadas e novas. Propõe o
aperfeiçoamento da fiscalização urbana em
áreas não regularizadas para evitar as
construções de edifícios totalmente
irregulares, por exemplo. Outra medida
proposta é a revitalização de praças, em todo
o DF, provendo iluminação adequada e
segurança para possibilitar a socialização nos
espaços públicos.

