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O  F U TU RO  PO D E  SE R  AG O RA .

PREFÁCIO

 O Recife é uma cidade que pulsa. Em cada canto, há um 
sentimento vivo de luta por justiça social, por uma sociedade menos 
desigual, por um sorriso que nos deixou há algum tempo. O Recife quer 
voltar a sorrir e, para isso, é preciso que a gente conheça suas angústias, seus 
problemas, suas dificuldades. E isso só se faz trazendo as pessoas que fazem 
a cidade para o centro das discussões. O povo daqui quer voltar a sorrir 
porque não aguenta mais tanto descaso com seu chão, seu coração.
 Ao longo dos meus 36 anos, vi o Recife passar por momentos de 
intenso crescimento, retomando uma vocação de inclusão dos mais pobres 
nas políticas públicas,  implementadas por administrações comprometidas 
com as camadas populares. Um Recife de todas e todos, buscando reafirmar 
a sua origem de colaboração e resistência. Sempre que o Recife esteve ao 
lado do seu povo, a cidade viveu o caráter de integração que a fez assumir a 
natural liderança que ostentou por séculos, desde as lutas por sua libertação, 
seja do jugo holandês, seja da dominação portuguesa.
 Ao mesmo tempo, também fui capaz de perceber que esse 
sentimento foi substituído nos últimos anos por uma frustração coletiva. A 
cidade parou. E, com ela, seu povo foi vendo sua autoestima se perdendo, a 
conta-gotas. Essa sensação de amargor tem a ver com o fato de a gente ter se 
afeiçoado a esse cotidiano de conquistas. É por saber que vivíamos em uma 
cidade plena que lamentamos as barreiras - sobretudo as políticas - que nos 
impõem um modelo de cidade que não condiz com sua própria história.
 Aprendi a reconhecer suas nuances, suas particularidades, suas 
manias. O Recife que se decepciona com o que perde é um Recife que vibra 
com a possibilidade de voltar a ser uma cidade cordial, amistosa e 
democrática, não só com os seus, mas com os que aqui escolheram como 
destino. O Recife sabe que isso não é apenas possível: é real. 

 Ser do Recife é mais do que ser de uma cidade. É saber reconhecer 
seus cheiros, seus sons, seus gostos. E, neles, experimentar um banho de mar 
em Boa Viagem, subir o Morro da Conceição e render graças à santa, bater 
perna no vuvo-vuco com o som dos clarins já anunciando o Carnaval. 
Conhecer as comunidades de todos os cantos, com sua vibração e beleza, e 
achar natural nomes que, aos olhos e ouvidos de um turista soam peculiares, 
como Chão de Estrelas, Linha do Tiro, Aflitos, Afogados, Totó, Zumbi, 
Estância, Sítio dos Pintos ou Bomba do Hemetério.  
 Aprendi dentro de casa com meus pais, e também com meu avô 
Miguel Arraes, que subestimar a capacidade de consciência das pessoas é 
um dos maiores erros que se pode cometer. Achar que elas estão ali apenas 
como números, seja na eleição, seja nas contas maquiadas e cifras decoradas 
antes de entrevistas coletivas. Aprendi com Miguel Arraes que o povo é 
soberano. Que o Recife sabe o que quer. Que o Recife é inteligente.
 Não é por acaso que estamos discutindo as possibilidades de uma 
cidade que honre seu passado de sorriso e cor e intitulamos esse ciclo de 
debates com os mais variados setores da sociedade de “Recife Cidade 
Inteligente”. E só e somente só com o povo decidindo seu destino o Recife 
poderá voltar a ser o que sempre foi.
 Esse Recife de que faço questão de me orgulhar não é uma obra de 
uma só pessoa. Pelo contrário: esse sentimento de coletividade sempre 
esteve presente nas administrações que levaram a cidade a se transformar 
em um espaço democrático tanto no que se refere à gestão propriamente 
dita, como no que diz respeito à apropriação simbólica de um lugar onde as 
coisas são construídas por muitas pessoas.  
 Neste livro, além de uma volta no tempo e às nossas origens, a gente 
revive experiências exitosas, desde as intervenções de cal e pedra que 
mudaram para melhor a vida na cidade até os projetos de participação 
popular que alavancaram a vocação do Recife para ser grande, generosa e 
plural. Neste sentido, temos Pelópidas Silveira e Miguel Arraes como grandes 
inspirações. Com eles, o povo teve sua voz amplificada e interferiu 
diretamente nas decisões administrativas por meio de associações de 
bairros, entidades de classe e a sociedade civil. 
 Não posso esquecer do Movimento de Cultura Popular, que buscou 
na população seu espelho e sua verdade e, pelas mãos de gente como Paulo 
Freire, Ariano Suassuna, Germano Coelho e tantas outras pessoas, foi capaz 
de resgatar a autoestima de uma cidade por meio de seu patrimônio mais 
rico: sua cultura.

 Outros gestores tiveram, em seus anos à frente da Prefeitura da 
Cidade do Recife, sua parcela de contribuição na construção e manutenção 
de uma cidade livre e plural. Primeiro prefeito eleito do Recife desde 
Pelópidas, Jarbas Vasconcelos também procurou ouvir a população. Teve 
méritos em cuidar dos morros e também na escolha de prioridades, com 
investimentos na área do turismo e do lazer - como a revitalização do Bairro 
do Recife. Também Roberto Magalhães atuou no sentido de viabilizar uma 
mobilidade que já se desenhava complexa, com os fundamentos da chamada 
“Linha Verde” - que só veio a se concretizar como Via Mangue, uma das obras 
viárias de maior impacto da cidade, já nos governos do PT. 
 É necessário chamar a atenção para os avanços inegáveis que as 
gestões do Partido dos Trabalhadores foram capazes de operacionalizar, 
sempre com o povo como aliado e destinatário das políticas públicas. Em 
especial, nos dois mandatos do prefeito João Paulo. Temos que lembrar do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua contribuição mais que crucial para 
que o Recife pudesse mudar não apenas de cara, mas de alma. 
 Elencamos essas ações e fazemos questão de citá-las: o cuidado com 
as pessoas que vivem em áreas de risco e a prevenção e a informação como 
instrumentos de defesa dos direitos dos que moram nos morros; a remoção, 
com a ajuda do governo federal, das vergonhosas palafitas em várias 
comunidades do Recife; a valorização da cultura e a descentralização do poder 
decisório, com a cadeia da economia criativa sendo estimulada; e, por fim, mas 
não menos importante, pela implantação do Orçamento Participativo, que, 
similar ao que Pelópidas e Arraes fizeram, convocou os diversos setores da 
sociedade civil e das seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) para definir 
quais as prioridades de cada segmento, de cada bairro, de cada rua. O povo do 
Recife como senhor e senhora de sua cidade.
 Nas páginas a seguir, é possível compreender que a complexidade 
do Recife como cidade e como símbolo constantemente aponta para o 
surgimento de soluções inteligentes e democráticas, embasadas nas forças 
populares que a construíram. Não são de uma pessoa: são do Recife. 
 Essa cidade bonita, vibrante e colorida está se perdendo. Aparece 
apenas nos filtros de imagens da publicidade oficial, que vira as costas para a 
sua tradição e inventa uma cidade que não existe. Um Recife de faz-de-conta. 
Um Recife de briefing. Um Recife que cabe apenas na cabeça de quem não 
lhe quer bem porque acredita que o Recife é massa de manobra. 
 São anos de inércia, imobilismo e inversão de prioridades. Um 
município que perdeu o passo. Que anda lentamente, deixando para trás 

uma dívida enorme de justiça social a cada degrau que desce. Esse Recife 
deixa para trás os pobres, as crianças, as mulheres, os morros, a periferia. 
Esse Recife a gente precisa mudar. E vai ser preciso uma verdadeira 
revolução democrática para que a gente possa construir esse futuro melhor.
 Quando fui amadurecendo, política e pessoalmente, percebi 
claramente que os meus conterrâneos vivenciam problemas que já haviam 
sido resolvidos ou bastante diminuídos. Compreendi, ao longo dos três 
mandatos como vereadora, que a boa política é aquela que leva em 
consideração os anseios dos que mais precisam do Estado. E entendi, por 
fim, que o direito de ser feliz é a maior garantia de uma vida melhor para os 
mais de 1.6 milhão de recifenses.
 Hoje na Câmara dos deputados, a batalha é ainda mais árdua. Os 
interesses dos que não querem que o povo volte a sorrir é representado por 
pessoas poderosas, simulacros de patrimônios políticos distorcidos e 
equivocados. De que o Recife tem dono. Mas, imbuída do que aprendi na rua, na 
observação do cotidiano, na busca pelo saber (em especial o mais elementar de 
todos, o popular), entendi que não se baixa a cabeça para os arautos da 
pseudoverdade. Não há escolha, a não ser estar junto com o povo daqui.  
 Do sorriso do recifense, construí a trincheira em que estou e luto 
todos os dias. Ao nosso lado, estão os que acreditam que o coração do Recife 
pode bater de felicidade. E não de aperreio, como tem sido nos últimos anos, 
desde que essas pessoas se apoderaram da cidade e do Estado como se 
capitania delas fosse. Pior: uma cidade que sofre na pele as decisões 
tomadas sem que seja ouvida e que precisa, ainda mais neste momento duro 
que vivemos, estar no centro das decisões que necessitam ser tomadas.
 O Recife tem vocação para ser democrático, plural, diverso. Foi 
assim quando, ainda no início dos anos 60, meu avô deu início a uma 
verdadeira revolução para erradicar os chamados mocambos. Foi assim 
também quando, a partir de 2001, com os governos do PT e o alinhamento 
nas esferas estadual e federal, tivemos a oportunidade de ver ações 
realmente preocupadas em mudar para melhor a vida dos recifenses. 
 Não me esqueço de que o presidente Lula trouxe sua comitiva de 
ministros para ver a pobreza de perto, ainda em janeiro de 2003. Brasília 
Teimosa, com sua histórica batalha pela sobrevivência, foi o palco de uma 
das experiências mais importantes, não só para mim, que tinha apenas 18 
anos, mas para o Recife, Pernambuco, o Brasil e o mundo. Não é possível que 
irmãs e irmãos nossos, nascidos e vividos nesta mesma cidade, pudessem 
existir em condições tão desumanas. Todo o esforço que Lula empenhou 

naqueles dias corre, cotidianamente, o risco de ser apagado, com a explosão 
nos números (esses, eles não falam) de pessoas que vivem em submoradias, 
as palafitas incluídas.
 Para realmente mudar a vida das pessoas para melhor, é preciso sair 
do ar condicionado e do carro oficial e olhar no olho dos recifenses para assim 
entender o papel que o Poder Executivo tem e deve ter. Apenas sabendo, 
vendo, ouvindo, conversando e, depois de tudo isso, incorporando os anseios 
populares nas políticas públicas para executá-las, a gente vai ter de volta esse 
sorriso. Temos pela frente anos difíceis, desafiadores, que vão exigir um olhar 
mais amplo e, por isso, mais democrático, enquanto nos recuperamos de um 
acontecimento que transformou as nossas vidas: a pandemia do coronavírus.
 Assim, por meio do Recife Cidade Inteligente, tivemos a oportunidade 
de colher e acolher opiniões, sugestões e propostas que apresentamos nestas 
páginas, como um compêndio do que o Recife quer de verdade para si. Uma 
mostra de que o Recife pode sim retomar o caminho do desenvolvimento com 
justiça social, do crescimento com sustentabilidade, do futuro com as forças 
populares à frente das decisões.
 O Recife Cidade Inteligente funciona como antena e bússola - 
captamos e norteamos o que o povo quer e precisa. Assim, fomos capazes de 
traçar uma estratégia de futuro para o Recife, com base no que aprendemos na 
conversa diretamente com o povo. Um futuro que tem pressa, que não pode 
ser deixado para depois.
 Na saúde, por exemplo, humanizar o atendimento a todos os 
recifenses no sentido de universalizar a atenção básica para toda a cidade. Já 
na educação, queremos zerar a fila das creches: é desumano que, em pleno 
2020, mães e crianças sejam vítimas de um planejamento malfeito e que não 
leva em consideração as reais necessidades da população.
 Além disso, o combate às desigualdades sociais é um marco 
primordial do "Recife Cidade Inteligente". Propomos ações, como o Palafita 
Zero, que tem como meta oferecer condições dignas de moradia para todas e 
todos. Nos morros, queremos intervenções do ponto de vista estrutural que 
sejam definitivas, erradicando a cultura do paliativo escancarada nas lonas de 
plástico (que não resolvem os problemas e ainda trazem outros, como a 
proliferação de ratos, baratas e escorpiões). 
 Numa cidade que tem o pior trânsito do país, a mobilidade é um 
assunto sério e que deve ser tratado como tal. A questão das bicicletas, por 
exemplo, não deve mais ser encarada apenas como alternativa de lazer nos 
domingos e feriados. As ciclovias devem ser inteligentes e atender aos 

trabalhadores do Recife, com investimentos maciços em engenharia de tráfego. 
 Como reflexo da autoestima do Recife, a cultura e os que vivem dela 
terão o respeito que merecem. Não se pode aceitar os atrasos constantes nos 
cachês dos artistas locais, em especial os da cultura popular. As políticas 
públicas nessa área deverão ter em consideração que a cultura não funciona 
apenas em fevereiro e em junho. A cultura é cotidiana. A atenção a ela deve 
ser também. E não deve se restringir aos palcos e à estrutura de Carnaval e 
São João: é crucial que a arte seja um bem a ser compartilhado, por meio de 
um calendário que valorize os espaços de cultura nas comunidades 
periféricas. Afinal, a cultura é a representação de um povo. 
 Deste modo, este livro lembra do passado de resistência e 
democracia administrativa para que possamos mudar esse presente amargo 
e centralizado e construir não uma alternativa, mas uma realidade: o futuro 
do Recife. É nele que devemos acreditar porque, repetindo, ele é mais que 
possível. Só estando com o povo, ele será o futuro que queremos agora para 
a nossa cidade.

Marí lia Arraes
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Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.



 O Recife é uma cidade que pulsa. Em cada canto, há um 
sentimento vivo de luta por justiça social, por uma sociedade menos 
desigual, por um sorriso que nos deixou há algum tempo. O Recife quer 
voltar a sorrir e, para isso, é preciso que a gente conheça suas angústias, seus 
problemas, suas dificuldades. E isso só se faz trazendo as pessoas que fazem 
a cidade para o centro das discussões. O povo daqui quer voltar a sorrir 
porque não aguenta mais tanto descaso com seu chão, seu coração.
 Ao longo dos meus 36 anos, vi o Recife passar por momentos de 
intenso crescimento, retomando uma vocação de inclusão dos mais pobres 
nas políticas públicas,  implementadas por administrações comprometidas 
com as camadas populares. Um Recife de todas e todos, buscando reafirmar 
a sua origem de colaboração e resistência. Sempre que o Recife esteve ao 
lado do seu povo, a cidade viveu o caráter de integração que a fez assumir a 
natural liderança que ostentou por séculos, desde as lutas por sua libertação, 
seja do jugo holandês, seja da dominação portuguesa.
 Ao mesmo tempo, também fui capaz de perceber que esse 
sentimento foi substituído nos últimos anos por uma frustração coletiva. A 
cidade parou. E, com ela, seu povo foi vendo sua autoestima se perdendo, a 
conta-gotas. Essa sensação de amargor tem a ver com o fato de a gente ter se 
afeiçoado a esse cotidiano de conquistas. É por saber que vivíamos em uma 
cidade plena que lamentamos as barreiras - sobretudo as políticas - que nos 
impõem um modelo de cidade que não condiz com sua própria história.
 Aprendi a reconhecer suas nuances, suas particularidades, suas 
manias. O Recife que se decepciona com o que perde é um Recife que vibra 
com a possibilidade de voltar a ser uma cidade cordial, amistosa e 
democrática, não só com os seus, mas com os que aqui escolheram como 
destino. O Recife sabe que isso não é apenas possível: é real. 

 Ser do Recife é mais do que ser de uma cidade. É saber reconhecer 
seus cheiros, seus sons, seus gostos. E, neles, experimentar um banho de mar 
em Boa Viagem, subir o Morro da Conceição e render graças à santa, bater 
perna no vuvo-vuco com o som dos clarins já anunciando o Carnaval. 
Conhecer as comunidades de todos os cantos, com sua vibração e beleza, e 
achar natural nomes que, aos olhos e ouvidos de um turista soam peculiares, 
como Chão de Estrelas, Linha do Tiro, Aflitos, Afogados, Totó, Zumbi, 
Estância, Sítio dos Pintos ou Bomba do Hemetério.  
 Aprendi dentro de casa com meus pais, e também com meu avô 
Miguel Arraes, que subestimar a capacidade de consciência das pessoas é 
um dos maiores erros que se pode cometer. Achar que elas estão ali apenas 
como números, seja na eleição, seja nas contas maquiadas e cifras decoradas 
antes de entrevistas coletivas. Aprendi com Miguel Arraes que o povo é 
soberano. Que o Recife sabe o que quer. Que o Recife é inteligente.
 Não é por acaso que estamos discutindo as possibilidades de uma 
cidade que honre seu passado de sorriso e cor e intitulamos esse ciclo de 
debates com os mais variados setores da sociedade de “Recife Cidade 
Inteligente”. E só e somente só com o povo decidindo seu destino o Recife 
poderá voltar a ser o que sempre foi.
 Esse Recife de que faço questão de me orgulhar não é uma obra de 
uma só pessoa. Pelo contrário: esse sentimento de coletividade sempre 
esteve presente nas administrações que levaram a cidade a se transformar 
em um espaço democrático tanto no que se refere à gestão propriamente 
dita, como no que diz respeito à apropriação simbólica de um lugar onde as 
coisas são construídas por muitas pessoas.  
 Neste livro, além de uma volta no tempo e às nossas origens, a gente 
revive experiências exitosas, desde as intervenções de cal e pedra que 
mudaram para melhor a vida na cidade até os projetos de participação 
popular que alavancaram a vocação do Recife para ser grande, generosa e 
plural. Neste sentido, temos Pelópidas Silveira e Miguel Arraes como grandes 
inspirações. Com eles, o povo teve sua voz amplificada e interferiu 
diretamente nas decisões administrativas por meio de associações de 
bairros, entidades de classe e a sociedade civil. 
 Não posso esquecer do Movimento de Cultura Popular, que buscou 
na população seu espelho e sua verdade e, pelas mãos de gente como Paulo 
Freire, Ariano Suassuna, Germano Coelho e tantas outras pessoas, foi capaz 
de resgatar a autoestima de uma cidade por meio de seu patrimônio mais 
rico: sua cultura.

 Outros gestores tiveram, em seus anos à frente da Prefeitura da 
Cidade do Recife, sua parcela de contribuição na construção e manutenção 
de uma cidade livre e plural. Primeiro prefeito eleito do Recife desde 
Pelópidas, Jarbas Vasconcelos também procurou ouvir a população. Teve 
méritos em cuidar dos morros e também na escolha de prioridades, com 
investimentos na área do turismo e do lazer - como a revitalização do Bairro 
do Recife. Também Roberto Magalhães atuou no sentido de viabilizar uma 
mobilidade que já se desenhava complexa, com os fundamentos da chamada 
“Linha Verde” - que só veio a se concretizar como Via Mangue, uma das obras 
viárias de maior impacto da cidade, já nos governos do PT. 
 É necessário chamar a atenção para os avanços inegáveis que as 
gestões do Partido dos Trabalhadores foram capazes de operacionalizar, 
sempre com o povo como aliado e destinatário das políticas públicas. Em 
especial, nos dois mandatos do prefeito João Paulo. Temos que lembrar do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua contribuição mais que crucial para 
que o Recife pudesse mudar não apenas de cara, mas de alma. 
 Elencamos essas ações e fazemos questão de citá-las: o cuidado com 
as pessoas que vivem em áreas de risco e a prevenção e a informação como 
instrumentos de defesa dos direitos dos que moram nos morros; a remoção, 
com a ajuda do governo federal, das vergonhosas palafitas em várias 
comunidades do Recife; a valorização da cultura e a descentralização do poder 
decisório, com a cadeia da economia criativa sendo estimulada; e, por fim, mas 
não menos importante, pela implantação do Orçamento Participativo, que, 
similar ao que Pelópidas e Arraes fizeram, convocou os diversos setores da 
sociedade civil e das seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) para definir 
quais as prioridades de cada segmento, de cada bairro, de cada rua. O povo do 
Recife como senhor e senhora de sua cidade.
 Nas páginas a seguir, é possível compreender que a complexidade 
do Recife como cidade e como símbolo constantemente aponta para o 
surgimento de soluções inteligentes e democráticas, embasadas nas forças 
populares que a construíram. Não são de uma pessoa: são do Recife. 
 Essa cidade bonita, vibrante e colorida está se perdendo. Aparece 
apenas nos filtros de imagens da publicidade oficial, que vira as costas para a 
sua tradição e inventa uma cidade que não existe. Um Recife de faz-de-conta. 
Um Recife de briefing. Um Recife que cabe apenas na cabeça de quem não 
lhe quer bem porque acredita que o Recife é massa de manobra. 
 São anos de inércia, imobilismo e inversão de prioridades. Um 
município que perdeu o passo. Que anda lentamente, deixando para trás 

uma dívida enorme de justiça social a cada degrau que desce. Esse Recife 
deixa para trás os pobres, as crianças, as mulheres, os morros, a periferia. 
Esse Recife a gente precisa mudar. E vai ser preciso uma verdadeira 
revolução democrática para que a gente possa construir esse futuro melhor.
 Quando fui amadurecendo, política e pessoalmente, percebi 
claramente que os meus conterrâneos vivenciam problemas que já haviam 
sido resolvidos ou bastante diminuídos. Compreendi, ao longo dos três 
mandatos como vereadora, que a boa política é aquela que leva em 
consideração os anseios dos que mais precisam do Estado. E entendi, por 
fim, que o direito de ser feliz é a maior garantia de uma vida melhor para os 
mais de 1.6 milhão de recifenses.
 Hoje na Câmara dos deputados, a batalha é ainda mais árdua. Os 
interesses dos que não querem que o povo volte a sorrir é representado por 
pessoas poderosas, simulacros de patrimônios políticos distorcidos e 
equivocados. De que o Recife tem dono. Mas, imbuída do que aprendi na rua, na 
observação do cotidiano, na busca pelo saber (em especial o mais elementar de 
todos, o popular), entendi que não se baixa a cabeça para os arautos da 
pseudoverdade. Não há escolha, a não ser estar junto com o povo daqui.  
 Do sorriso do recifense, construí a trincheira em que estou e luto 
todos os dias. Ao nosso lado, estão os que acreditam que o coração do Recife 
pode bater de felicidade. E não de aperreio, como tem sido nos últimos anos, 
desde que essas pessoas se apoderaram da cidade e do Estado como se 
capitania delas fosse. Pior: uma cidade que sofre na pele as decisões 
tomadas sem que seja ouvida e que precisa, ainda mais neste momento duro 
que vivemos, estar no centro das decisões que necessitam ser tomadas.
 O Recife tem vocação para ser democrático, plural, diverso. Foi 
assim quando, ainda no início dos anos 60, meu avô deu início a uma 
verdadeira revolução para erradicar os chamados mocambos. Foi assim 
também quando, a partir de 2001, com os governos do PT e o alinhamento 
nas esferas estadual e federal, tivemos a oportunidade de ver ações 
realmente preocupadas em mudar para melhor a vida dos recifenses. 
 Não me esqueço de que o presidente Lula trouxe sua comitiva de 
ministros para ver a pobreza de perto, ainda em janeiro de 2003. Brasília 
Teimosa, com sua histórica batalha pela sobrevivência, foi o palco de uma 
das experiências mais importantes, não só para mim, que tinha apenas 18 
anos, mas para o Recife, Pernambuco, o Brasil e o mundo. Não é possível que 
irmãs e irmãos nossos, nascidos e vividos nesta mesma cidade, pudessem 
existir em condições tão desumanas. Todo o esforço que Lula empenhou 

naqueles dias corre, cotidianamente, o risco de ser apagado, com a explosão 
nos números (esses, eles não falam) de pessoas que vivem em submoradias, 
as palafitas incluídas.
 Para realmente mudar a vida das pessoas para melhor, é preciso sair 
do ar condicionado e do carro oficial e olhar no olho dos recifenses para assim 
entender o papel que o Poder Executivo tem e deve ter. Apenas sabendo, 
vendo, ouvindo, conversando e, depois de tudo isso, incorporando os anseios 
populares nas políticas públicas para executá-las, a gente vai ter de volta esse 
sorriso. Temos pela frente anos difíceis, desafiadores, que vão exigir um olhar 
mais amplo e, por isso, mais democrático, enquanto nos recuperamos de um 
acontecimento que transformou as nossas vidas: a pandemia do coronavírus.
 Assim, por meio do Recife Cidade Inteligente, tivemos a oportunidade 
de colher e acolher opiniões, sugestões e propostas que apresentamos nestas 
páginas, como um compêndio do que o Recife quer de verdade para si. Uma 
mostra de que o Recife pode sim retomar o caminho do desenvolvimento com 
justiça social, do crescimento com sustentabilidade, do futuro com as forças 
populares à frente das decisões.
 O Recife Cidade Inteligente funciona como antena e bússola - 
captamos e norteamos o que o povo quer e precisa. Assim, fomos capazes de 
traçar uma estratégia de futuro para o Recife, com base no que aprendemos na 
conversa diretamente com o povo. Um futuro que tem pressa, que não pode 
ser deixado para depois.
 Na saúde, por exemplo, humanizar o atendimento a todos os 
recifenses no sentido de universalizar a atenção básica para toda a cidade. Já 
na educação, queremos zerar a fila das creches: é desumano que, em pleno 
2020, mães e crianças sejam vítimas de um planejamento malfeito e que não 
leva em consideração as reais necessidades da população.
 Além disso, o combate às desigualdades sociais é um marco 
primordial do "Recife Cidade Inteligente". Propomos ações, como o Palafita 
Zero, que tem como meta oferecer condições dignas de moradia para todas e 
todos. Nos morros, queremos intervenções do ponto de vista estrutural que 
sejam definitivas, erradicando a cultura do paliativo escancarada nas lonas de 
plástico (que não resolvem os problemas e ainda trazem outros, como a 
proliferação de ratos, baratas e escorpiões). 
 Numa cidade que tem o pior trânsito do país, a mobilidade é um 
assunto sério e que deve ser tratado como tal. A questão das bicicletas, por 
exemplo, não deve mais ser encarada apenas como alternativa de lazer nos 
domingos e feriados. As ciclovias devem ser inteligentes e atender aos 

trabalhadores do Recife, com investimentos maciços em engenharia de tráfego. 
 Como reflexo da autoestima do Recife, a cultura e os que vivem dela 
terão o respeito que merecem. Não se pode aceitar os atrasos constantes nos 
cachês dos artistas locais, em especial os da cultura popular. As políticas 
públicas nessa área deverão ter em consideração que a cultura não funciona 
apenas em fevereiro e em junho. A cultura é cotidiana. A atenção a ela deve 
ser também. E não deve se restringir aos palcos e à estrutura de Carnaval e 
São João: é crucial que a arte seja um bem a ser compartilhado, por meio de 
um calendário que valorize os espaços de cultura nas comunidades 
periféricas. Afinal, a cultura é a representação de um povo. 
 Deste modo, este livro lembra do passado de resistência e 
democracia administrativa para que possamos mudar esse presente amargo 
e centralizado e construir não uma alternativa, mas uma realidade: o futuro 
do Recife. É nele que devemos acreditar porque, repetindo, ele é mais que 
possível. Só estando com o povo, ele será o futuro que queremos agora para 
a nossa cidade.

Marí lia Arraes
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Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.



 O Recife é uma cidade que pulsa. Em cada canto, há um 
sentimento vivo de luta por justiça social, por uma sociedade menos 
desigual, por um sorriso que nos deixou há algum tempo. O Recife quer 
voltar a sorrir e, para isso, é preciso que a gente conheça suas angústias, seus 
problemas, suas dificuldades. E isso só se faz trazendo as pessoas que fazem 
a cidade para o centro das discussões. O povo daqui quer voltar a sorrir 
porque não aguenta mais tanto descaso com seu chão, seu coração.
 Ao longo dos meus 36 anos, vi o Recife passar por momentos de 
intenso crescimento, retomando uma vocação de inclusão dos mais pobres 
nas políticas públicas,  implementadas por administrações comprometidas 
com as camadas populares. Um Recife de todas e todos, buscando reafirmar 
a sua origem de colaboração e resistência. Sempre que o Recife esteve ao 
lado do seu povo, a cidade viveu o caráter de integração que a fez assumir a 
natural liderança que ostentou por séculos, desde as lutas por sua libertação, 
seja do jugo holandês, seja da dominação portuguesa.
 Ao mesmo tempo, também fui capaz de perceber que esse 
sentimento foi substituído nos últimos anos por uma frustração coletiva. A 
cidade parou. E, com ela, seu povo foi vendo sua autoestima se perdendo, a 
conta-gotas. Essa sensação de amargor tem a ver com o fato de a gente ter se 
afeiçoado a esse cotidiano de conquistas. É por saber que vivíamos em uma 
cidade plena que lamentamos as barreiras - sobretudo as políticas - que nos 
impõem um modelo de cidade que não condiz com sua própria história.
 Aprendi a reconhecer suas nuances, suas particularidades, suas 
manias. O Recife que se decepciona com o que perde é um Recife que vibra 
com a possibilidade de voltar a ser uma cidade cordial, amistosa e 
democrática, não só com os seus, mas com os que aqui escolheram como 
destino. O Recife sabe que isso não é apenas possível: é real. 

 Ser do Recife é mais do que ser de uma cidade. É saber reconhecer 
seus cheiros, seus sons, seus gostos. E, neles, experimentar um banho de mar 
em Boa Viagem, subir o Morro da Conceição e render graças à santa, bater 
perna no vuvo-vuco com o som dos clarins já anunciando o Carnaval. 
Conhecer as comunidades de todos os cantos, com sua vibração e beleza, e 
achar natural nomes que, aos olhos e ouvidos de um turista soam peculiares, 
como Chão de Estrelas, Linha do Tiro, Aflitos, Afogados, Totó, Zumbi, 
Estância, Sítio dos Pintos ou Bomba do Hemetério.  
 Aprendi dentro de casa com meus pais, e também com meu avô 
Miguel Arraes, que subestimar a capacidade de consciência das pessoas é 
um dos maiores erros que se pode cometer. Achar que elas estão ali apenas 
como números, seja na eleição, seja nas contas maquiadas e cifras decoradas 
antes de entrevistas coletivas. Aprendi com Miguel Arraes que o povo é 
soberano. Que o Recife sabe o que quer. Que o Recife é inteligente.
 Não é por acaso que estamos discutindo as possibilidades de uma 
cidade que honre seu passado de sorriso e cor e intitulamos esse ciclo de 
debates com os mais variados setores da sociedade de “Recife Cidade 
Inteligente”. E só e somente só com o povo decidindo seu destino o Recife 
poderá voltar a ser o que sempre foi.
 Esse Recife de que faço questão de me orgulhar não é uma obra de 
uma só pessoa. Pelo contrário: esse sentimento de coletividade sempre 
esteve presente nas administrações que levaram a cidade a se transformar 
em um espaço democrático tanto no que se refere à gestão propriamente 
dita, como no que diz respeito à apropriação simbólica de um lugar onde as 
coisas são construídas por muitas pessoas.  
 Neste livro, além de uma volta no tempo e às nossas origens, a gente 
revive experiências exitosas, desde as intervenções de cal e pedra que 
mudaram para melhor a vida na cidade até os projetos de participação 
popular que alavancaram a vocação do Recife para ser grande, generosa e 
plural. Neste sentido, temos Pelópidas Silveira e Miguel Arraes como grandes 
inspirações. Com eles, o povo teve sua voz amplificada e interferiu 
diretamente nas decisões administrativas por meio de associações de 
bairros, entidades de classe e a sociedade civil. 
 Não posso esquecer do Movimento de Cultura Popular, que buscou 
na população seu espelho e sua verdade e, pelas mãos de gente como Paulo 
Freire, Ariano Suassuna, Germano Coelho e tantas outras pessoas, foi capaz 
de resgatar a autoestima de uma cidade por meio de seu patrimônio mais 
rico: sua cultura.

 Outros gestores tiveram, em seus anos à frente da Prefeitura da 
Cidade do Recife, sua parcela de contribuição na construção e manutenção 
de uma cidade livre e plural. Primeiro prefeito eleito do Recife desde 
Pelópidas, Jarbas Vasconcelos também procurou ouvir a população. Teve 
méritos em cuidar dos morros e também na escolha de prioridades, com 
investimentos na área do turismo e do lazer - como a revitalização do Bairro 
do Recife. Também Roberto Magalhães atuou no sentido de viabilizar uma 
mobilidade que já se desenhava complexa, com os fundamentos da chamada 
“Linha Verde” - que só veio a se concretizar como Via Mangue, uma das obras 
viárias de maior impacto da cidade, já nos governos do PT. 
 É necessário chamar a atenção para os avanços inegáveis que as 
gestões do Partido dos Trabalhadores foram capazes de operacionalizar, 
sempre com o povo como aliado e destinatário das políticas públicas. Em 
especial, nos dois mandatos do prefeito João Paulo. Temos que lembrar do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua contribuição mais que crucial para 
que o Recife pudesse mudar não apenas de cara, mas de alma. 
 Elencamos essas ações e fazemos questão de citá-las: o cuidado com 
as pessoas que vivem em áreas de risco e a prevenção e a informação como 
instrumentos de defesa dos direitos dos que moram nos morros; a remoção, 
com a ajuda do governo federal, das vergonhosas palafitas em várias 
comunidades do Recife; a valorização da cultura e a descentralização do poder 
decisório, com a cadeia da economia criativa sendo estimulada; e, por fim, mas 
não menos importante, pela implantação do Orçamento Participativo, que, 
similar ao que Pelópidas e Arraes fizeram, convocou os diversos setores da 
sociedade civil e das seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) para definir 
quais as prioridades de cada segmento, de cada bairro, de cada rua. O povo do 
Recife como senhor e senhora de sua cidade.
 Nas páginas a seguir, é possível compreender que a complexidade 
do Recife como cidade e como símbolo constantemente aponta para o 
surgimento de soluções inteligentes e democráticas, embasadas nas forças 
populares que a construíram. Não são de uma pessoa: são do Recife. 
 Essa cidade bonita, vibrante e colorida está se perdendo. Aparece 
apenas nos filtros de imagens da publicidade oficial, que vira as costas para a 
sua tradição e inventa uma cidade que não existe. Um Recife de faz-de-conta. 
Um Recife de briefing. Um Recife que cabe apenas na cabeça de quem não 
lhe quer bem porque acredita que o Recife é massa de manobra. 
 São anos de inércia, imobilismo e inversão de prioridades. Um 
município que perdeu o passo. Que anda lentamente, deixando para trás 

uma dívida enorme de justiça social a cada degrau que desce. Esse Recife 
deixa para trás os pobres, as crianças, as mulheres, os morros, a periferia. 
Esse Recife a gente precisa mudar. E vai ser preciso uma verdadeira 
revolução democrática para que a gente possa construir esse futuro melhor.
 Quando fui amadurecendo, política e pessoalmente, percebi 
claramente que os meus conterrâneos vivenciam problemas que já haviam 
sido resolvidos ou bastante diminuídos. Compreendi, ao longo dos três 
mandatos como vereadora, que a boa política é aquela que leva em 
consideração os anseios dos que mais precisam do Estado. E entendi, por 
fim, que o direito de ser feliz é a maior garantia de uma vida melhor para os 
mais de 1.6 milhão de recifenses.
 Hoje na Câmara dos deputados, a batalha é ainda mais árdua. Os 
interesses dos que não querem que o povo volte a sorrir é representado por 
pessoas poderosas, simulacros de patrimônios políticos distorcidos e 
equivocados. De que o Recife tem dono. Mas, imbuída do que aprendi na rua, na 
observação do cotidiano, na busca pelo saber (em especial o mais elementar de 
todos, o popular), entendi que não se baixa a cabeça para os arautos da 
pseudoverdade. Não há escolha, a não ser estar junto com o povo daqui.  
 Do sorriso do recifense, construí a trincheira em que estou e luto 
todos os dias. Ao nosso lado, estão os que acreditam que o coração do Recife 
pode bater de felicidade. E não de aperreio, como tem sido nos últimos anos, 
desde que essas pessoas se apoderaram da cidade e do Estado como se 
capitania delas fosse. Pior: uma cidade que sofre na pele as decisões 
tomadas sem que seja ouvida e que precisa, ainda mais neste momento duro 
que vivemos, estar no centro das decisões que necessitam ser tomadas.
 O Recife tem vocação para ser democrático, plural, diverso. Foi 
assim quando, ainda no início dos anos 60, meu avô deu início a uma 
verdadeira revolução para erradicar os chamados mocambos. Foi assim 
também quando, a partir de 2001, com os governos do PT e o alinhamento 
nas esferas estadual e federal, tivemos a oportunidade de ver ações 
realmente preocupadas em mudar para melhor a vida dos recifenses. 
 Não me esqueço de que o presidente Lula trouxe sua comitiva de 
ministros para ver a pobreza de perto, ainda em janeiro de 2003. Brasília 
Teimosa, com sua histórica batalha pela sobrevivência, foi o palco de uma 
das experiências mais importantes, não só para mim, que tinha apenas 18 
anos, mas para o Recife, Pernambuco, o Brasil e o mundo. Não é possível que 
irmãs e irmãos nossos, nascidos e vividos nesta mesma cidade, pudessem 
existir em condições tão desumanas. Todo o esforço que Lula empenhou 

naqueles dias corre, cotidianamente, o risco de ser apagado, com a explosão 
nos números (esses, eles não falam) de pessoas que vivem em submoradias, 
as palafitas incluídas.
 Para realmente mudar a vida das pessoas para melhor, é preciso sair 
do ar condicionado e do carro oficial e olhar no olho dos recifenses para assim 
entender o papel que o Poder Executivo tem e deve ter. Apenas sabendo, 
vendo, ouvindo, conversando e, depois de tudo isso, incorporando os anseios 
populares nas políticas públicas para executá-las, a gente vai ter de volta esse 
sorriso. Temos pela frente anos difíceis, desafiadores, que vão exigir um olhar 
mais amplo e, por isso, mais democrático, enquanto nos recuperamos de um 
acontecimento que transformou as nossas vidas: a pandemia do coronavírus.
 Assim, por meio do Recife Cidade Inteligente, tivemos a oportunidade 
de colher e acolher opiniões, sugestões e propostas que apresentamos nestas 
páginas, como um compêndio do que o Recife quer de verdade para si. Uma 
mostra de que o Recife pode sim retomar o caminho do desenvolvimento com 
justiça social, do crescimento com sustentabilidade, do futuro com as forças 
populares à frente das decisões.
 O Recife Cidade Inteligente funciona como antena e bússola - 
captamos e norteamos o que o povo quer e precisa. Assim, fomos capazes de 
traçar uma estratégia de futuro para o Recife, com base no que aprendemos na 
conversa diretamente com o povo. Um futuro que tem pressa, que não pode 
ser deixado para depois.
 Na saúde, por exemplo, humanizar o atendimento a todos os 
recifenses no sentido de universalizar a atenção básica para toda a cidade. Já 
na educação, queremos zerar a fila das creches: é desumano que, em pleno 
2020, mães e crianças sejam vítimas de um planejamento malfeito e que não 
leva em consideração as reais necessidades da população.
 Além disso, o combate às desigualdades sociais é um marco 
primordial do "Recife Cidade Inteligente". Propomos ações, como o Palafita 
Zero, que tem como meta oferecer condições dignas de moradia para todas e 
todos. Nos morros, queremos intervenções do ponto de vista estrutural que 
sejam definitivas, erradicando a cultura do paliativo escancarada nas lonas de 
plástico (que não resolvem os problemas e ainda trazem outros, como a 
proliferação de ratos, baratas e escorpiões). 
 Numa cidade que tem o pior trânsito do país, a mobilidade é um 
assunto sério e que deve ser tratado como tal. A questão das bicicletas, por 
exemplo, não deve mais ser encarada apenas como alternativa de lazer nos 
domingos e feriados. As ciclovias devem ser inteligentes e atender aos 

trabalhadores do Recife, com investimentos maciços em engenharia de tráfego. 
 Como reflexo da autoestima do Recife, a cultura e os que vivem dela 
terão o respeito que merecem. Não se pode aceitar os atrasos constantes nos 
cachês dos artistas locais, em especial os da cultura popular. As políticas 
públicas nessa área deverão ter em consideração que a cultura não funciona 
apenas em fevereiro e em junho. A cultura é cotidiana. A atenção a ela deve 
ser também. E não deve se restringir aos palcos e à estrutura de Carnaval e 
São João: é crucial que a arte seja um bem a ser compartilhado, por meio de 
um calendário que valorize os espaços de cultura nas comunidades 
periféricas. Afinal, a cultura é a representação de um povo. 
 Deste modo, este livro lembra do passado de resistência e 
democracia administrativa para que possamos mudar esse presente amargo 
e centralizado e construir não uma alternativa, mas uma realidade: o futuro 
do Recife. É nele que devemos acreditar porque, repetindo, ele é mais que 
possível. Só estando com o povo, ele será o futuro que queremos agora para 
a nossa cidade.

Marí lia Arraes
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Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.



 O Recife é uma cidade que pulsa. Em cada canto, há um 
sentimento vivo de luta por justiça social, por uma sociedade menos 
desigual, por um sorriso que nos deixou há algum tempo. O Recife quer 
voltar a sorrir e, para isso, é preciso que a gente conheça suas angústias, seus 
problemas, suas dificuldades. E isso só se faz trazendo as pessoas que fazem 
a cidade para o centro das discussões. O povo daqui quer voltar a sorrir 
porque não aguenta mais tanto descaso com seu chão, seu coração.
 Ao longo dos meus 36 anos, vi o Recife passar por momentos de 
intenso crescimento, retomando uma vocação de inclusão dos mais pobres 
nas políticas públicas,  implementadas por administrações comprometidas 
com as camadas populares. Um Recife de todas e todos, buscando reafirmar 
a sua origem de colaboração e resistência. Sempre que o Recife esteve ao 
lado do seu povo, a cidade viveu o caráter de integração que a fez assumir a 
natural liderança que ostentou por séculos, desde as lutas por sua libertação, 
seja do jugo holandês, seja da dominação portuguesa.
 Ao mesmo tempo, também fui capaz de perceber que esse 
sentimento foi substituído nos últimos anos por uma frustração coletiva. A 
cidade parou. E, com ela, seu povo foi vendo sua autoestima se perdendo, a 
conta-gotas. Essa sensação de amargor tem a ver com o fato de a gente ter se 
afeiçoado a esse cotidiano de conquistas. É por saber que vivíamos em uma 
cidade plena que lamentamos as barreiras - sobretudo as políticas - que nos 
impõem um modelo de cidade que não condiz com sua própria história.
 Aprendi a reconhecer suas nuances, suas particularidades, suas 
manias. O Recife que se decepciona com o que perde é um Recife que vibra 
com a possibilidade de voltar a ser uma cidade cordial, amistosa e 
democrática, não só com os seus, mas com os que aqui escolheram como 
destino. O Recife sabe que isso não é apenas possível: é real. 

 Ser do Recife é mais do que ser de uma cidade. É saber reconhecer 
seus cheiros, seus sons, seus gostos. E, neles, experimentar um banho de mar 
em Boa Viagem, subir o Morro da Conceição e render graças à santa, bater 
perna no vuvo-vuco com o som dos clarins já anunciando o Carnaval. 
Conhecer as comunidades de todos os cantos, com sua vibração e beleza, e 
achar natural nomes que, aos olhos e ouvidos de um turista soam peculiares, 
como Chão de Estrelas, Linha do Tiro, Aflitos, Afogados, Totó, Zumbi, 
Estância, Sítio dos Pintos ou Bomba do Hemetério.  
 Aprendi dentro de casa com meus pais, e também com meu avô 
Miguel Arraes, que subestimar a capacidade de consciência das pessoas é 
um dos maiores erros que se pode cometer. Achar que elas estão ali apenas 
como números, seja na eleição, seja nas contas maquiadas e cifras decoradas 
antes de entrevistas coletivas. Aprendi com Miguel Arraes que o povo é 
soberano. Que o Recife sabe o que quer. Que o Recife é inteligente.
 Não é por acaso que estamos discutindo as possibilidades de uma 
cidade que honre seu passado de sorriso e cor e intitulamos esse ciclo de 
debates com os mais variados setores da sociedade de “Recife Cidade 
Inteligente”. E só e somente só com o povo decidindo seu destino o Recife 
poderá voltar a ser o que sempre foi.
 Esse Recife de que faço questão de me orgulhar não é uma obra de 
uma só pessoa. Pelo contrário: esse sentimento de coletividade sempre 
esteve presente nas administrações que levaram a cidade a se transformar 
em um espaço democrático tanto no que se refere à gestão propriamente 
dita, como no que diz respeito à apropriação simbólica de um lugar onde as 
coisas são construídas por muitas pessoas.  
 Neste livro, além de uma volta no tempo e às nossas origens, a gente 
revive experiências exitosas, desde as intervenções de cal e pedra que 
mudaram para melhor a vida na cidade até os projetos de participação 
popular que alavancaram a vocação do Recife para ser grande, generosa e 
plural. Neste sentido, temos Pelópidas Silveira e Miguel Arraes como grandes 
inspirações. Com eles, o povo teve sua voz amplificada e interferiu 
diretamente nas decisões administrativas por meio de associações de 
bairros, entidades de classe e a sociedade civil. 
 Não posso esquecer do Movimento de Cultura Popular, que buscou 
na população seu espelho e sua verdade e, pelas mãos de gente como Paulo 
Freire, Ariano Suassuna, Germano Coelho e tantas outras pessoas, foi capaz 
de resgatar a autoestima de uma cidade por meio de seu patrimônio mais 
rico: sua cultura.

 Outros gestores tiveram, em seus anos à frente da Prefeitura da 
Cidade do Recife, sua parcela de contribuição na construção e manutenção 
de uma cidade livre e plural. Primeiro prefeito eleito do Recife desde 
Pelópidas, Jarbas Vasconcelos também procurou ouvir a população. Teve 
méritos em cuidar dos morros e também na escolha de prioridades, com 
investimentos na área do turismo e do lazer - como a revitalização do Bairro 
do Recife. Também Roberto Magalhães atuou no sentido de viabilizar uma 
mobilidade que já se desenhava complexa, com os fundamentos da chamada 
“Linha Verde” - que só veio a se concretizar como Via Mangue, uma das obras 
viárias de maior impacto da cidade, já nos governos do PT. 
 É necessário chamar a atenção para os avanços inegáveis que as 
gestões do Partido dos Trabalhadores foram capazes de operacionalizar, 
sempre com o povo como aliado e destinatário das políticas públicas. Em 
especial, nos dois mandatos do prefeito João Paulo. Temos que lembrar do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua contribuição mais que crucial para 
que o Recife pudesse mudar não apenas de cara, mas de alma. 
 Elencamos essas ações e fazemos questão de citá-las: o cuidado com 
as pessoas que vivem em áreas de risco e a prevenção e a informação como 
instrumentos de defesa dos direitos dos que moram nos morros; a remoção, 
com a ajuda do governo federal, das vergonhosas palafitas em várias 
comunidades do Recife; a valorização da cultura e a descentralização do poder 
decisório, com a cadeia da economia criativa sendo estimulada; e, por fim, mas 
não menos importante, pela implantação do Orçamento Participativo, que, 
similar ao que Pelópidas e Arraes fizeram, convocou os diversos setores da 
sociedade civil e das seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) para definir 
quais as prioridades de cada segmento, de cada bairro, de cada rua. O povo do 
Recife como senhor e senhora de sua cidade.
 Nas páginas a seguir, é possível compreender que a complexidade 
do Recife como cidade e como símbolo constantemente aponta para o 
surgimento de soluções inteligentes e democráticas, embasadas nas forças 
populares que a construíram. Não são de uma pessoa: são do Recife. 
 Essa cidade bonita, vibrante e colorida está se perdendo. Aparece 
apenas nos filtros de imagens da publicidade oficial, que vira as costas para a 
sua tradição e inventa uma cidade que não existe. Um Recife de faz-de-conta. 
Um Recife de briefing. Um Recife que cabe apenas na cabeça de quem não 
lhe quer bem porque acredita que o Recife é massa de manobra. 
 São anos de inércia, imobilismo e inversão de prioridades. Um 
município que perdeu o passo. Que anda lentamente, deixando para trás 

uma dívida enorme de justiça social a cada degrau que desce. Esse Recife 
deixa para trás os pobres, as crianças, as mulheres, os morros, a periferia. 
Esse Recife a gente precisa mudar. E vai ser preciso uma verdadeira 
revolução democrática para que a gente possa construir esse futuro melhor.
 Quando fui amadurecendo, política e pessoalmente, percebi 
claramente que os meus conterrâneos vivenciam problemas que já haviam 
sido resolvidos ou bastante diminuídos. Compreendi, ao longo dos três 
mandatos como vereadora, que a boa política é aquela que leva em 
consideração os anseios dos que mais precisam do Estado. E entendi, por 
fim, que o direito de ser feliz é a maior garantia de uma vida melhor para os 
mais de 1.6 milhão de recifenses.
 Hoje na Câmara dos deputados, a batalha é ainda mais árdua. Os 
interesses dos que não querem que o povo volte a sorrir é representado por 
pessoas poderosas, simulacros de patrimônios políticos distorcidos e 
equivocados. De que o Recife tem dono. Mas, imbuída do que aprendi na rua, na 
observação do cotidiano, na busca pelo saber (em especial o mais elementar de 
todos, o popular), entendi que não se baixa a cabeça para os arautos da 
pseudoverdade. Não há escolha, a não ser estar junto com o povo daqui.  
 Do sorriso do recifense, construí a trincheira em que estou e luto 
todos os dias. Ao nosso lado, estão os que acreditam que o coração do Recife 
pode bater de felicidade. E não de aperreio, como tem sido nos últimos anos, 
desde que essas pessoas se apoderaram da cidade e do Estado como se 
capitania delas fosse. Pior: uma cidade que sofre na pele as decisões 
tomadas sem que seja ouvida e que precisa, ainda mais neste momento duro 
que vivemos, estar no centro das decisões que necessitam ser tomadas.
 O Recife tem vocação para ser democrático, plural, diverso. Foi 
assim quando, ainda no início dos anos 60, meu avô deu início a uma 
verdadeira revolução para erradicar os chamados mocambos. Foi assim 
também quando, a partir de 2001, com os governos do PT e o alinhamento 
nas esferas estadual e federal, tivemos a oportunidade de ver ações 
realmente preocupadas em mudar para melhor a vida dos recifenses. 
 Não me esqueço de que o presidente Lula trouxe sua comitiva de 
ministros para ver a pobreza de perto, ainda em janeiro de 2003. Brasília 
Teimosa, com sua histórica batalha pela sobrevivência, foi o palco de uma 
das experiências mais importantes, não só para mim, que tinha apenas 18 
anos, mas para o Recife, Pernambuco, o Brasil e o mundo. Não é possível que 
irmãs e irmãos nossos, nascidos e vividos nesta mesma cidade, pudessem 
existir em condições tão desumanas. Todo o esforço que Lula empenhou 

naqueles dias corre, cotidianamente, o risco de ser apagado, com a explosão 
nos números (esses, eles não falam) de pessoas que vivem em submoradias, 
as palafitas incluídas.
 Para realmente mudar a vida das pessoas para melhor, é preciso sair 
do ar condicionado e do carro oficial e olhar no olho dos recifenses para assim 
entender o papel que o Poder Executivo tem e deve ter. Apenas sabendo, 
vendo, ouvindo, conversando e, depois de tudo isso, incorporando os anseios 
populares nas políticas públicas para executá-las, a gente vai ter de volta esse 
sorriso. Temos pela frente anos difíceis, desafiadores, que vão exigir um olhar 
mais amplo e, por isso, mais democrático, enquanto nos recuperamos de um 
acontecimento que transformou as nossas vidas: a pandemia do coronavírus.
 Assim, por meio do Recife Cidade Inteligente, tivemos a oportunidade 
de colher e acolher opiniões, sugestões e propostas que apresentamos nestas 
páginas, como um compêndio do que o Recife quer de verdade para si. Uma 
mostra de que o Recife pode sim retomar o caminho do desenvolvimento com 
justiça social, do crescimento com sustentabilidade, do futuro com as forças 
populares à frente das decisões.
 O Recife Cidade Inteligente funciona como antena e bússola - 
captamos e norteamos o que o povo quer e precisa. Assim, fomos capazes de 
traçar uma estratégia de futuro para o Recife, com base no que aprendemos na 
conversa diretamente com o povo. Um futuro que tem pressa, que não pode 
ser deixado para depois.
 Na saúde, por exemplo, humanizar o atendimento a todos os 
recifenses no sentido de universalizar a atenção básica para toda a cidade. Já 
na educação, queremos zerar a fila das creches: é desumano que, em pleno 
2020, mães e crianças sejam vítimas de um planejamento malfeito e que não 
leva em consideração as reais necessidades da população.
 Além disso, o combate às desigualdades sociais é um marco 
primordial do "Recife Cidade Inteligente". Propomos ações, como o Palafita 
Zero, que tem como meta oferecer condições dignas de moradia para todas e 
todos. Nos morros, queremos intervenções do ponto de vista estrutural que 
sejam definitivas, erradicando a cultura do paliativo escancarada nas lonas de 
plástico (que não resolvem os problemas e ainda trazem outros, como a 
proliferação de ratos, baratas e escorpiões). 
 Numa cidade que tem o pior trânsito do país, a mobilidade é um 
assunto sério e que deve ser tratado como tal. A questão das bicicletas, por 
exemplo, não deve mais ser encarada apenas como alternativa de lazer nos 
domingos e feriados. As ciclovias devem ser inteligentes e atender aos 

trabalhadores do Recife, com investimentos maciços em engenharia de tráfego. 
 Como reflexo da autoestima do Recife, a cultura e os que vivem dela 
terão o respeito que merecem. Não se pode aceitar os atrasos constantes nos 
cachês dos artistas locais, em especial os da cultura popular. As políticas 
públicas nessa área deverão ter em consideração que a cultura não funciona 
apenas em fevereiro e em junho. A cultura é cotidiana. A atenção a ela deve 
ser também. E não deve se restringir aos palcos e à estrutura de Carnaval e 
São João: é crucial que a arte seja um bem a ser compartilhado, por meio de 
um calendário que valorize os espaços de cultura nas comunidades 
periféricas. Afinal, a cultura é a representação de um povo. 
 Deste modo, este livro lembra do passado de resistência e 
democracia administrativa para que possamos mudar esse presente amargo 
e centralizado e construir não uma alternativa, mas uma realidade: o futuro 
do Recife. É nele que devemos acreditar porque, repetindo, ele é mais que 
possível. Só estando com o povo, ele será o futuro que queremos agora para 
a nossa cidade.

Marí lia Arraes
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 Não é por acaso que estamos discutindo as possibilidades de uma 
cidade que honre seu passado de sorriso e cor e intitulamos esse ciclo de 
debates com os mais variados setores da sociedade de “Recife Cidade 
Inteligente”. E só e somente só com o povo decidindo seu destino o Recife 
poderá voltar a ser o que sempre foi.
 Esse Recife de que faço questão de me orgulhar não é uma obra de 
uma só pessoa. Pelo contrário: esse sentimento de coletividade sempre 
esteve presente nas administrações que levaram a cidade a se transformar 
em um espaço democrático tanto no que se refere à gestão propriamente 
dita, como no que diz respeito à apropriação simbólica de um lugar onde as 
coisas são construídas por muitas pessoas.  
 Neste livro, além de uma volta no tempo e às nossas origens, a gente 
revive experiências exitosas, desde as intervenções de cal e pedra que 
mudaram para melhor a vida na cidade até os projetos de participação 
popular que alavancaram a vocação do Recife para ser grande, generosa e 
plural. Neste sentido, temos Pelópidas Silveira e Miguel Arraes como grandes 
inspirações. Com eles, o povo teve sua voz amplificada e interferiu 
diretamente nas decisões administrativas por meio de associações de 
bairros, entidades de classe e a sociedade civil. 
 Não posso esquecer do Movimento de Cultura Popular, que buscou 
na população seu espelho e sua verdade e, pelas mãos de gente como Paulo 
Freire, Ariano Suassuna, Germano Coelho e tantas outras pessoas, foi capaz 
de resgatar a autoestima de uma cidade por meio de seu patrimônio mais 
rico: sua cultura.

 Outros gestores tiveram, em seus anos à frente da Prefeitura da 
Cidade do Recife, sua parcela de contribuição na construção e manutenção 
de uma cidade livre e plural. Primeiro prefeito eleito do Recife desde 
Pelópidas, Jarbas Vasconcelos também procurou ouvir a população. Teve 
méritos em cuidar dos morros e também na escolha de prioridades, com 
investimentos na área do turismo e do lazer - como a revitalização do Bairro 
do Recife. Também Roberto Magalhães atuou no sentido de viabilizar uma 
mobilidade que já se desenhava complexa, com os fundamentos da chamada 
“Linha Verde” - que só veio a se concretizar como Via Mangue, uma das obras 
viárias de maior impacto da cidade, já nos governos do PT. 
 É necessário chamar a atenção para os avanços inegáveis que as 
gestões do Partido dos Trabalhadores foram capazes de operacionalizar, 
sempre com o povo como aliado e destinatário das políticas públicas. Em 
especial, nos dois mandatos do prefeito João Paulo. Temos que lembrar do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua contribuição mais que crucial para 
que o Recife pudesse mudar não apenas de cara, mas de alma. 
 Elencamos essas ações e fazemos questão de citá-las: o cuidado com 
as pessoas que vivem em áreas de risco e a prevenção e a informação como 
instrumentos de defesa dos direitos dos que moram nos morros; a remoção, 
com a ajuda do governo federal, das vergonhosas palafitas em várias 
comunidades do Recife; a valorização da cultura e a descentralização do poder 
decisório, com a cadeia da economia criativa sendo estimulada; e, por fim, mas 
não menos importante, pela implantação do Orçamento Participativo, que, 
similar ao que Pelópidas e Arraes fizeram, convocou os diversos setores da 
sociedade civil e das seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) para definir 
quais as prioridades de cada segmento, de cada bairro, de cada rua. O povo do 
Recife como senhor e senhora de sua cidade.
 Nas páginas a seguir, é possível compreender que a complexidade 
do Recife como cidade e como símbolo constantemente aponta para o 
surgimento de soluções inteligentes e democráticas, embasadas nas forças 
populares que a construíram. Não são de uma pessoa: são do Recife. 
 Essa cidade bonita, vibrante e colorida está se perdendo. Aparece 
apenas nos filtros de imagens da publicidade oficial, que vira as costas para a 
sua tradição e inventa uma cidade que não existe. Um Recife de faz-de-conta. 
Um Recife de briefing. Um Recife que cabe apenas na cabeça de quem não 
lhe quer bem porque acredita que o Recife é massa de manobra. 
 São anos de inércia, imobilismo e inversão de prioridades. Um 
município que perdeu o passo. Que anda lentamente, deixando para trás 

uma dívida enorme de justiça social a cada degrau que desce. Esse Recife 
deixa para trás os pobres, as crianças, as mulheres, os morros, a periferia. 
Esse Recife a gente precisa mudar. E vai ser preciso uma verdadeira 
revolução democrática para que a gente possa construir esse futuro melhor.
 Quando fui amadurecendo, política e pessoalmente, percebi 
claramente que os meus conterrâneos vivenciam problemas que já haviam 
sido resolvidos ou bastante diminuídos. Compreendi, ao longo dos três 
mandatos como vereadora, que a boa política é aquela que leva em 
consideração os anseios dos que mais precisam do Estado. E entendi, por 
fim, que o direito de ser feliz é a maior garantia de uma vida melhor para os 
mais de 1.6 milhão de recifenses.
 Hoje na Câmara dos deputados, a batalha é ainda mais árdua. Os 
interesses dos que não querem que o povo volte a sorrir é representado por 
pessoas poderosas, simulacros de patrimônios políticos distorcidos e 
equivocados. De que o Recife tem dono. Mas, imbuída do que aprendi na rua, na 
observação do cotidiano, na busca pelo saber (em especial o mais elementar de 
todos, o popular), entendi que não se baixa a cabeça para os arautos da 
pseudoverdade. Não há escolha, a não ser estar junto com o povo daqui.  
 Do sorriso do recifense, construí a trincheira em que estou e luto 
todos os dias. Ao nosso lado, estão os que acreditam que o coração do Recife 
pode bater de felicidade. E não de aperreio, como tem sido nos últimos anos, 
desde que essas pessoas se apoderaram da cidade e do Estado como se 
capitania delas fosse. Pior: uma cidade que sofre na pele as decisões 
tomadas sem que seja ouvida e que precisa, ainda mais neste momento duro 
que vivemos, estar no centro das decisões que necessitam ser tomadas.
 O Recife tem vocação para ser democrático, plural, diverso. Foi 
assim quando, ainda no início dos anos 60, meu avô deu início a uma 
verdadeira revolução para erradicar os chamados mocambos. Foi assim 
também quando, a partir de 2001, com os governos do PT e o alinhamento 
nas esferas estadual e federal, tivemos a oportunidade de ver ações 
realmente preocupadas em mudar para melhor a vida dos recifenses. 
 Não me esqueço de que o presidente Lula trouxe sua comitiva de 
ministros para ver a pobreza de perto, ainda em janeiro de 2003. Brasília 
Teimosa, com sua histórica batalha pela sobrevivência, foi o palco de uma 
das experiências mais importantes, não só para mim, que tinha apenas 18 
anos, mas para o Recife, Pernambuco, o Brasil e o mundo. Não é possível que 
irmãs e irmãos nossos, nascidos e vividos nesta mesma cidade, pudessem 
existir em condições tão desumanas. Todo o esforço que Lula empenhou 

naqueles dias corre, cotidianamente, o risco de ser apagado, com a explosão 
nos números (esses, eles não falam) de pessoas que vivem em submoradias, 
as palafitas incluídas.
 Para realmente mudar a vida das pessoas para melhor, é preciso sair 
do ar condicionado e do carro oficial e olhar no olho dos recifenses para assim 
entender o papel que o Poder Executivo tem e deve ter. Apenas sabendo, 
vendo, ouvindo, conversando e, depois de tudo isso, incorporando os anseios 
populares nas políticas públicas para executá-las, a gente vai ter de volta esse 
sorriso. Temos pela frente anos difíceis, desafiadores, que vão exigir um olhar 
mais amplo e, por isso, mais democrático, enquanto nos recuperamos de um 
acontecimento que transformou as nossas vidas: a pandemia do coronavírus.
 Assim, por meio do Recife Cidade Inteligente, tivemos a oportunidade 
de colher e acolher opiniões, sugestões e propostas que apresentamos nestas 
páginas, como um compêndio do que o Recife quer de verdade para si. Uma 
mostra de que o Recife pode sim retomar o caminho do desenvolvimento com 
justiça social, do crescimento com sustentabilidade, do futuro com as forças 
populares à frente das decisões.
 O Recife Cidade Inteligente funciona como antena e bússola - 
captamos e norteamos o que o povo quer e precisa. Assim, fomos capazes de 
traçar uma estratégia de futuro para o Recife, com base no que aprendemos na 
conversa diretamente com o povo. Um futuro que tem pressa, que não pode 
ser deixado para depois.
 Na saúde, por exemplo, humanizar o atendimento a todos os 
recifenses no sentido de universalizar a atenção básica para toda a cidade. Já 
na educação, queremos zerar a fila das creches: é desumano que, em pleno 
2020, mães e crianças sejam vítimas de um planejamento malfeito e que não 
leva em consideração as reais necessidades da população.
 Além disso, o combate às desigualdades sociais é um marco 
primordial do "Recife Cidade Inteligente". Propomos ações, como o Palafita 
Zero, que tem como meta oferecer condições dignas de moradia para todas e 
todos. Nos morros, queremos intervenções do ponto de vista estrutural que 
sejam definitivas, erradicando a cultura do paliativo escancarada nas lonas de 
plástico (que não resolvem os problemas e ainda trazem outros, como a 
proliferação de ratos, baratas e escorpiões). 
 Numa cidade que tem o pior trânsito do país, a mobilidade é um 
assunto sério e que deve ser tratado como tal. A questão das bicicletas, por 
exemplo, não deve mais ser encarada apenas como alternativa de lazer nos 
domingos e feriados. As ciclovias devem ser inteligentes e atender aos 

trabalhadores do Recife, com investimentos maciços em engenharia de tráfego. 
 Como reflexo da autoestima do Recife, a cultura e os que vivem dela 
terão o respeito que merecem. Não se pode aceitar os atrasos constantes nos 
cachês dos artistas locais, em especial os da cultura popular. As políticas 
públicas nessa área deverão ter em consideração que a cultura não funciona 
apenas em fevereiro e em junho. A cultura é cotidiana. A atenção a ela deve 
ser também. E não deve se restringir aos palcos e à estrutura de Carnaval e 
São João: é crucial que a arte seja um bem a ser compartilhado, por meio de 
um calendário que valorize os espaços de cultura nas comunidades 
periféricas. Afinal, a cultura é a representação de um povo. 
 Deste modo, este livro lembra do passado de resistência e 
democracia administrativa para que possamos mudar esse presente amargo 
e centralizado e construir não uma alternativa, mas uma realidade: o futuro 
do Recife. É nele que devemos acreditar porque, repetindo, ele é mais que 
possível. Só estando com o povo, ele será o futuro que queremos agora para 
a nossa cidade.

Marí lia Arraes
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Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.



 O Recife é uma cidade que pulsa. Em cada canto, há um 
sentimento vivo de luta por justiça social, por uma sociedade menos 
desigual, por um sorriso que nos deixou há algum tempo. O Recife quer 
voltar a sorrir e, para isso, é preciso que a gente conheça suas angústias, seus 
problemas, suas dificuldades. E isso só se faz trazendo as pessoas que fazem 
a cidade para o centro das discussões. O povo daqui quer voltar a sorrir 
porque não aguenta mais tanto descaso com seu chão, seu coração.
 Ao longo dos meus 36 anos, vi o Recife passar por momentos de 
intenso crescimento, retomando uma vocação de inclusão dos mais pobres 
nas políticas públicas,  implementadas por administrações comprometidas 
com as camadas populares. Um Recife de todas e todos, buscando reafirmar 
a sua origem de colaboração e resistência. Sempre que o Recife esteve ao 
lado do seu povo, a cidade viveu o caráter de integração que a fez assumir a 
natural liderança que ostentou por séculos, desde as lutas por sua libertação, 
seja do jugo holandês, seja da dominação portuguesa.
 Ao mesmo tempo, também fui capaz de perceber que esse 
sentimento foi substituído nos últimos anos por uma frustração coletiva. A 
cidade parou. E, com ela, seu povo foi vendo sua autoestima se perdendo, a 
conta-gotas. Essa sensação de amargor tem a ver com o fato de a gente ter se 
afeiçoado a esse cotidiano de conquistas. É por saber que vivíamos em uma 
cidade plena que lamentamos as barreiras - sobretudo as políticas - que nos 
impõem um modelo de cidade que não condiz com sua própria história.
 Aprendi a reconhecer suas nuances, suas particularidades, suas 
manias. O Recife que se decepciona com o que perde é um Recife que vibra 
com a possibilidade de voltar a ser uma cidade cordial, amistosa e 
democrática, não só com os seus, mas com os que aqui escolheram como 
destino. O Recife sabe que isso não é apenas possível: é real. 

 Ser do Recife é mais do que ser de uma cidade. É saber reconhecer 
seus cheiros, seus sons, seus gostos. E, neles, experimentar um banho de mar 
em Boa Viagem, subir o Morro da Conceição e render graças à santa, bater 
perna no vuvo-vuco com o som dos clarins já anunciando o Carnaval. 
Conhecer as comunidades de todos os cantos, com sua vibração e beleza, e 
achar natural nomes que, aos olhos e ouvidos de um turista soam peculiares, 
como Chão de Estrelas, Linha do Tiro, Aflitos, Afogados, Totó, Zumbi, 
Estância, Sítio dos Pintos ou Bomba do Hemetério.  
 Aprendi dentro de casa com meus pais, e também com meu avô 
Miguel Arraes, que subestimar a capacidade de consciência das pessoas é 
um dos maiores erros que se pode cometer. Achar que elas estão ali apenas 
como números, seja na eleição, seja nas contas maquiadas e cifras decoradas 
antes de entrevistas coletivas. Aprendi com Miguel Arraes que o povo é 
soberano. Que o Recife sabe o que quer. Que o Recife é inteligente.
 Não é por acaso que estamos discutindo as possibilidades de uma 
cidade que honre seu passado de sorriso e cor e intitulamos esse ciclo de 
debates com os mais variados setores da sociedade de “Recife Cidade 
Inteligente”. E só e somente só com o povo decidindo seu destino o Recife 
poderá voltar a ser o que sempre foi.
 Esse Recife de que faço questão de me orgulhar não é uma obra de 
uma só pessoa. Pelo contrário: esse sentimento de coletividade sempre 
esteve presente nas administrações que levaram a cidade a se transformar 
em um espaço democrático tanto no que se refere à gestão propriamente 
dita, como no que diz respeito à apropriação simbólica de um lugar onde as 
coisas são construídas por muitas pessoas.  
 Neste livro, além de uma volta no tempo e às nossas origens, a gente 
revive experiências exitosas, desde as intervenções de cal e pedra que 
mudaram para melhor a vida na cidade até os projetos de participação 
popular que alavancaram a vocação do Recife para ser grande, generosa e 
plural. Neste sentido, temos Pelópidas Silveira e Miguel Arraes como grandes 
inspirações. Com eles, o povo teve sua voz amplificada e interferiu 
diretamente nas decisões administrativas por meio de associações de 
bairros, entidades de classe e a sociedade civil. 
 Não posso esquecer do Movimento de Cultura Popular, que buscou 
na população seu espelho e sua verdade e, pelas mãos de gente como Paulo 
Freire, Ariano Suassuna, Germano Coelho e tantas outras pessoas, foi capaz 
de resgatar a autoestima de uma cidade por meio de seu patrimônio mais 
rico: sua cultura.

 Outros gestores tiveram, em seus anos à frente da Prefeitura da 
Cidade do Recife, sua parcela de contribuição na construção e manutenção 
de uma cidade livre e plural. Primeiro prefeito eleito do Recife desde 
Pelópidas, Jarbas Vasconcelos também procurou ouvir a população. Teve 
méritos em cuidar dos morros e também na escolha de prioridades, com 
investimentos na área do turismo e do lazer - como a revitalização do Bairro 
do Recife. Também Roberto Magalhães atuou no sentido de viabilizar uma 
mobilidade que já se desenhava complexa, com os fundamentos da chamada 
“Linha Verde” - que só veio a se concretizar como Via Mangue, uma das obras 
viárias de maior impacto da cidade, já nos governos do PT. 
 É necessário chamar a atenção para os avanços inegáveis que as 
gestões do Partido dos Trabalhadores foram capazes de operacionalizar, 
sempre com o povo como aliado e destinatário das políticas públicas. Em 
especial, nos dois mandatos do prefeito João Paulo. Temos que lembrar do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua contribuição mais que crucial para 
que o Recife pudesse mudar não apenas de cara, mas de alma. 
 Elencamos essas ações e fazemos questão de citá-las: o cuidado com 
as pessoas que vivem em áreas de risco e a prevenção e a informação como 
instrumentos de defesa dos direitos dos que moram nos morros; a remoção, 
com a ajuda do governo federal, das vergonhosas palafitas em várias 
comunidades do Recife; a valorização da cultura e a descentralização do poder 
decisório, com a cadeia da economia criativa sendo estimulada; e, por fim, mas 
não menos importante, pela implantação do Orçamento Participativo, que, 
similar ao que Pelópidas e Arraes fizeram, convocou os diversos setores da 
sociedade civil e das seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) para definir 
quais as prioridades de cada segmento, de cada bairro, de cada rua. O povo do 
Recife como senhor e senhora de sua cidade.
 Nas páginas a seguir, é possível compreender que a complexidade 
do Recife como cidade e como símbolo constantemente aponta para o 
surgimento de soluções inteligentes e democráticas, embasadas nas forças 
populares que a construíram. Não são de uma pessoa: são do Recife. 
 Essa cidade bonita, vibrante e colorida está se perdendo. Aparece 
apenas nos filtros de imagens da publicidade oficial, que vira as costas para a 
sua tradição e inventa uma cidade que não existe. Um Recife de faz-de-conta. 
Um Recife de briefing. Um Recife que cabe apenas na cabeça de quem não 
lhe quer bem porque acredita que o Recife é massa de manobra. 
 São anos de inércia, imobilismo e inversão de prioridades. Um 
município que perdeu o passo. Que anda lentamente, deixando para trás 

uma dívida enorme de justiça social a cada degrau que desce. Esse Recife 
deixa para trás os pobres, as crianças, as mulheres, os morros, a periferia. 
Esse Recife a gente precisa mudar. E vai ser preciso uma verdadeira 
revolução democrática para que a gente possa construir esse futuro melhor.
 Quando fui amadurecendo, política e pessoalmente, percebi 
claramente que os meus conterrâneos vivenciam problemas que já haviam 
sido resolvidos ou bastante diminuídos. Compreendi, ao longo dos três 
mandatos como vereadora, que a boa política é aquela que leva em 
consideração os anseios dos que mais precisam do Estado. E entendi, por 
fim, que o direito de ser feliz é a maior garantia de uma vida melhor para os 
mais de 1.6 milhão de recifenses.
 Hoje na Câmara dos deputados, a batalha é ainda mais árdua. Os 
interesses dos que não querem que o povo volte a sorrir é representado por 
pessoas poderosas, simulacros de patrimônios políticos distorcidos e 
equivocados. De que o Recife tem dono. Mas, imbuída do que aprendi na rua, na 
observação do cotidiano, na busca pelo saber (em especial o mais elementar de 
todos, o popular), entendi que não se baixa a cabeça para os arautos da 
pseudoverdade. Não há escolha, a não ser estar junto com o povo daqui.  
 Do sorriso do recifense, construí a trincheira em que estou e luto 
todos os dias. Ao nosso lado, estão os que acreditam que o coração do Recife 
pode bater de felicidade. E não de aperreio, como tem sido nos últimos anos, 
desde que essas pessoas se apoderaram da cidade e do Estado como se 
capitania delas fosse. Pior: uma cidade que sofre na pele as decisões 
tomadas sem que seja ouvida e que precisa, ainda mais neste momento duro 
que vivemos, estar no centro das decisões que necessitam ser tomadas.
 O Recife tem vocação para ser democrático, plural, diverso. Foi 
assim quando, ainda no início dos anos 60, meu avô deu início a uma 
verdadeira revolução para erradicar os chamados mocambos. Foi assim 
também quando, a partir de 2001, com os governos do PT e o alinhamento 
nas esferas estadual e federal, tivemos a oportunidade de ver ações 
realmente preocupadas em mudar para melhor a vida dos recifenses. 
 Não me esqueço de que o presidente Lula trouxe sua comitiva de 
ministros para ver a pobreza de perto, ainda em janeiro de 2003. Brasília 
Teimosa, com sua histórica batalha pela sobrevivência, foi o palco de uma 
das experiências mais importantes, não só para mim, que tinha apenas 18 
anos, mas para o Recife, Pernambuco, o Brasil e o mundo. Não é possível que 
irmãs e irmãos nossos, nascidos e vividos nesta mesma cidade, pudessem 
existir em condições tão desumanas. Todo o esforço que Lula empenhou 

naqueles dias corre, cotidianamente, o risco de ser apagado, com a explosão 
nos números (esses, eles não falam) de pessoas que vivem em submoradias, 
as palafitas incluídas.
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trabalhadores do Recife, com investimentos maciços em engenharia de tráfego. 
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Marí lia Arraes

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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1. A origem
histórica
do Recife

 Conhecidas como cidades irmãs, Olinda e Recife têm suas histórias 
intimamente ligadas. Dois anos mais velha, a primeira tem uma grande 
responsabilidade pelo surgimento da capital pernambucana: o crescimento 
da urbe recortada por arrecifes foi impulsionado a partir da chegada dos 
colonizadores que desembarcaram inicialmente na cidade vizinha. 
 Para entender a origem do Recife, é preciso se ater ao contexto de 
exploração que o Brasil passava durante o início da colonização portuguesa. 
O território brasileiro, dividido em quatorze Capitanias Hereditárias pelo 
então rei de Portugal D. João III, foi dominado pela coroa. Em 1534, através de 
uma Carta de Doação, o monarca deixou a Capitania de Pernambuco sob 
tutela político-administrativa de Duarte Coelho Pereira. Chegando à 
capitania de sua responsabilidade, o donatário se instalou no local que se 
tornaria o embrião da cidade de Olinda. Em 1537, o Foral de Olinda, 
documento histórico no qual se encontrava o estatuto jurídico da terra, 
outorgou o local como vila e também o estabeleceu como patrimônio público.
 É justamente no Foral de Olinda que a referência mais antiga sobre 
o Recife é encontrada. O documento citava o Recife a uma légua (cerca de 4,8 
quilômetros) de Olinda e definia o local como um povoado emergente 
formado por pescadores, marinheiros e mercadores que dependiam do mar 
e do rio para sobreviver.
 A relativa curta distância entre Olinda, sede administrativa da 
Capitania de Pernambuco, e “Arrecife dos navios”, como Duarte Coelho se 
referia ao povoado que originou o Recife, ressaltou o interesse do Capitão 
Donatário pelo local. Além da proximidade, as defesas naturais formadas 
pelos arrecifes e a localização, onde se misturavam as águas oceânicas e as 
águas do Rio Capibaribe e do Rio Beberibe, que privilegiava o atraque de 
embarcações, fizeram despertar o olhar de Duarte Coelho sob o vilarejo e o 
fez construir um porto no local.

 A partir da construção do porto, que ficou conhecido como Porto 
dos Arrecifes, o povoado passou a escoar todo açúcar produzido na 
Capitania de Pernambuco. Graças a essas atividades portuárias mais 
intensas, o local vai ganhando protagonismo, originando o desenvolvimento 
de uma população que passou a ser chamada de “Povoação dos Arrecifes”.
 Em 1578, com mais de quatro décadas de exploração portuguesa, a 
coroa discutia soluções para a proteção da barra do Recife. A prosperidade 
do porto, que já era considerado o de maior movimento da América 
portuguesa, assegurava uma rentável produção de açúcar, garantindo a 
aceleração do crescimento urbano e cultural. Armazéns de mercadorias, 
casas de arsenal e fortes são exemplos de edificações construídas próximo 
ao Porto dos Arrecifes, que começava a ganhar características um pouco 
mais urbanizadas. A rentabilidade da produção açucareira tinha como força 
a escravização de africanos, um passado que até hoje reverbera no Brasil, 
último país independente na América a abandonar a prática nefasta, base 
do capitalismo. Inspirado nos símbolos 

artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
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No início do século 17, a relevância do 
porto do Recife ainda era uma 
realidade. A manutenção da forte 
movimentação de embarcações e a alta 
quantidade de riquezas geradas pelo 
local faziam com que ataques de piratas 
e de corsários ingleses, franceses e 
holandeses fossem frequentes.
Em 1630, uma frota holandesa com 
cerca de sete mil homens desembarcou 
na Capitania de Pernambuco. O 
exército do Capitão Donatário Matias de 
Albuquerque, neto de Duarte Coelho, 
não teve forças para resistir. Em 
questão de dias a Holanda tomou o 
controle de Olinda, ainda sede 
administrativa da capitania, e, 
consequentemente, do porto. 

Os maiores focos de resistência ao 
domínio holandês aconteceram 
justamente no Porto dos Arrecifes, através 
dos fortes São Francisco (Picão) e São 
Jorge, ambos demolidos no início do 
século vinte.
Os vinte e quatro anos (1630 – 1654) de 
domínio holandês trouxeram 
características mais citadinas ao Recife, 
que ainda era considerado como 
povoado. Além de uma tolerância 
religiosa maior (como judaísmo, 
catolicismo e calvinismo), mudanças 
urbanísticas e culturais foram 
implementadas na região. Obras 
estruturais como calçamento de ruas, 
saneamento básico, pontes, palácios, 
canais, jardim botânico, museu natural e 

INVASÃO HOLANDESA (1630)
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o primeiro observatório astronômico 
da América foram implementados 
pelos neerlandeses. Em relação à 
cultura, a vinda de pintores, médicos e 
cientistas fomentou novas produções 
artísticas e intelectuais. 
Considerado como um sujeito 
vanguardista, o nome mais evidente do 
período holandês na Capitania de 
Pernambuco é o de João Maurício de 
Nassau-Siegen. As mudanças 
estruturais implementadas por Nassau 
trouxeram ao Recife um papel de 
destaque dentro da Capitania de 
Pernambuco e dividiu o local entre 
núcleo urbano, porto e Cidade Maurícia 
(que atualmente corresponde aos 
bairros de Santo Antônio e São José), 
onde Nassau pretendia fixar moradia 

de parte da população.
Após sete anos comandando 
Pernambuco, a saída de Nassau se deu 
em 1644. Os altos gastos econômicos com 
o Recife e o fato de o holandês não 
conseguir recuperar os empréstimos 
concedidos aos senhores de engenho de 
Olinda pesaram para decisão do 
afastamento. O contexto deficitário da 
Companhia das Índias Ocidentais, que, 
além dos altos gastos administrativos, 
tinha altos gastos militares por medo de 
perder o Nordeste para Portugal, fez com 
que o governo holandês substituísse 
Nassau por um Conselho Supremo. Este, 
extremamente autoritário, passou a 
causar insatisfação na população 
pernambucana.

INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA
(1645 – 1654)

O descontentamento da população 
luso-brasileira era tão grande que, no 
ano seguinte à saída de Nassau, foi 
irrompida, na Várzea do Capibaribe, a 
Insurreição Pernambucana. A fim de 
expulsar os holandeses do território 
pernambucano, brancos, pretos e 
indígenas se uniram. Os líderes do 
primeiro grande motim em 
Pernambuco foram André Vidal de 
Negreiros, João Fernandes Vieira, 
Henrique Dias e Felipe Camarão, que 
morreu no Arraial Novo 
– na Av. Caxangá, perto da Iputinga - 
durante luta contra os neerlandeses. 

Embora a “união” de raças tenha 
acontecido na busca de um objetivo em 
comum, essa prática não foi adotada 
posteriormente. O tráfico negreiro 
continuava sendo realidade, assim como 
a manutenção do racismo e dos 
privilégios portugueses.
As batalhas mais conhecidas durante os 
nove anos de embate entre 
luso-brasileiros e holandeses são: a 
batalha do Monte das Tabocas, onde 
hoje é Vitória de Santo Antão, e a 1ª e a 2ª 
Batalha dos Guararapes, onde hoje é o 
município de Jaboatão dos Guararapes. 
Apesar dos enfrentamentos mais famosos 
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Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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terem sido fora de onde hoje se situa o 
Recife, as tomadas de decisões 
relacionadas a este episódio aconteciam 
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importantes para a resistência contra a 
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pela vila. 
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plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
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A influência do Recife para a formação do Estado Brasileiro

REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA DE 1817

No cenário mundial, ideais iluministas 
começavam a se dissipar entre as 
populações. No Brasil, a metade do 
século dezoito trouxe grandes 
mudanças, principalmente a partir do 
início do governo do Marquês de 
Pombal, a chamada Era Pombal (1750 – 
1777). O fim das capitanias hereditárias e 
o aumento de impostos caracterizaram o 
novo regime depotista esclarecido 
(governos absolutistas permeados por 
ideais iluministas para tentar se 
desvencilhar do estigma autoritário). 
Movidas por rebeliões mundo afora e 
pelo autoritarismo dos governadores 
locais, revoltas separatistas começam a 
acontecer no Brasil. Em Pernambuco, 
um episódio conhecido como 

Conspiração dos Suassuna, em 1801, é 
apontado como um ensaio 
revolucionário para o que viria a ser a 
Revolução Pernambucana de 1817. O 
Iluminismo, movimento intelectual 
surgido no século XVIII na Europa que 
pregava o uso da razão e a maior 
liberdade econômica e política contra 
governos autoritários, foi difundido na 
América Portuguesa também por conta 
da colonização.
Apesar do fim do século dezoito ser 
efervescente no Brasil, a família real 
chega para fixar moradia na colônia no 
início do século dezenove, mais 
especificamente em 1808. Para bancar 
os gastos provenientes das instalações 
da corte no Rio de Janeiro, que passou 
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Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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a ser a capital do Brasil, o aumento de 
impostos se tornou constante – a 
população do Recife era obrigada a 
pagar, inclusive, uma taxa sobre a 
iluminação pública relativa à cidade 
fluminense. Além disto, a postura 
absolutista do rei D. João VI também se 
tornou fonte de insatisfação para a 
população recifense. 
É dentro deste cenário que surge a 
Revolução Pernambucana de 1817, 
também conhecida como Revolução dos 
Padres devido à grande quantidade de 
figuras religiosas que aderiram ao 
movimento. Planejados pela elite 
pernambucana, que estava sofrendo 
economicamente por conta da crise 
econômica do açúcar e da grande seca 
de 1816, a Revolução de 1817 teve 
grande adesão de camadas mais 
populares, que se mobilizaram contra a 
desigualdade social.
A rebelião aconteceu por todo o Recife e, 
após o governador Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro fugir para o Rio de 
Janeiro, os revolucionários instauraram 
um Governo Provisório que durou cerca 
de dois meses e meio. Esta foi a primeira 
experiência republicana da história do 
Brasil e ficou marcada pela criação de 
uma bandeira, pela formação de uma 

CONVENÇÃO DO BEBERIBE (1821)

Apesar de não ser tão conhecida entre as 
lutas revolucionárias que ocorreram em 
solo pernambucano, a Convenção do 

Beberibe, na qual a população do 
Estado proclamou um governo 
provisório em Goiana, pode ser 
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dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

pré-constituição baseada em ideais 
iluministas e pela adesão da Paraíba e 
do Rio Grande do Norte. 

Embora a proclamação da república 
na Capitania de Pernambuco 
estabelecesse a liberdade de 
imprensa e de credo, a manutenção 
do trabalho escravo também foi 
tomada como medida.
A repressão ao movimento veio a partir 
de tropas do Rio de Janeiro e de 
Salvador, mas o Recife e a província de 
Pernambuco fizeram jus ao histórico 
de local reativo e aguerrido que 
começou a ser construído na 
Insurreição Pernambucana e na Guerra 
dos Mascates. Seis anos após a 
Revolução Pernambucana, em 1823 - 
ano seguinte à independência do 
Brasil -, o Recife foi elevado à categoria 
de cidade no dia 5 de dezembro. 

BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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considerada como uma relevante etapa 
na formação do Estado Brasileiro.
Insatisfeitos com o governador 
português Luis do Rego Barreto, os 
pernambucanos exigem a instauração 
de um governo provincial que tenha 
autonomia e formam um grande 
movimento de oposição ao chefe do 
executivo lusitano. No dia 5 de outubro, 
os rebeldes instalam na vila de Goiana 
uma Junta Governativa Constitucional 
temporária formada exclusivamente 
por recifenses detentores de prestígio 
na sociedade, como membros do 

comércio, do clero, da Força Armada e 
das profissões liberais, mostrando 
uma estrutura governamental 
semelhante às dos dias atuais. 
Com a formação do governo 
provisório, sob presidência do 
comerciante recifense Gervásio Pires, 
o governador Luis do Rego assina a 
Convenção do Beberibe, 
reconhecendo e aceitando a nova 
Junta Governativa, e volta para 
Portugal. Com a vitória, os recifenses 
antecipavam-se à Independência do 
Brasil.

CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR (1824)

Proclamada no dia 2 de julho de 1824, a 
Confederação Do Equador foi um 
movimento que teve início no período 
pós-independência. Foi proclamada 
uma república confederada, liderada 
pela província de Pernambuco e 
apoiada pelo Ceará, Paraíba e pelo Rio 
Grande do Norte. Entre os principais 
líderes do levante organizado pelos 
recifenses estão Cipriano Barata, dono 
do jornal Sentinela da Liberdade na 
Guarita de Pernambuco, e Frei Caneca, 
dono do jornal Tiphys Pernambuco. 
Ambos usaram os veículos para 
propagação de conteúdos pró 
republicanos, federalistas e separatistas.
Em uma realidade de independência 
brasileira muito recente, a província de 
Pernambuco via seu prestígio de outrora 
esmorecer cada vez mais. O açúcar da 

cana produzido em Cuba fazia a 
concorrência no mercado externo ser 
cada vez maior. Além da crise 
açucareira, o café produzido nas 
províncias do Sudeste ganhava a 
preferência de D. Pedro I.
Aliada à questão financeira, as 
arbitrariedades do imperador imbuíam 
os recifenses do sentimento 
revolucionário presente no movimento 
de 1817. Medidas autoritárias, como, 
por exemplo, o pagamento de altos 
impostos sobre produtos exportados e 
o pagamento do transporte de tropas 
portuguesas para Portugal após a 
Independência, prejudicavam os 
interesses dos pernambucanos e, 
principalmente, dos comerciantes do 
Recife, movimentando um 
empreendimento de conscientização 
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nacional a favor da instalação da 
República Federativa do Brasil.
Buscando a descentralização política e 
administrativa, este movimento social 
revolucionário e republicano procurou 
estabelecer a afirmação de uma nação. 
Foram três os motivos que causaram o 
estopim da Confederação do Equador: a 
outorga da Constituição de 1824 (a 
expressão “república” era considerada 
crime nesta constituição); a dissolução 

da Assembleia Constituinte (que tinha 
o objetivo de construir uma carta 
magna para o novo Estado brasileiro); e 
a escolha de Francisco Pais Barreto para 
o governo pernambucano. 
Os revolucionários conseguiram 
estabelecer uma república durante seis 
meses. Três anos após a Confederação 
do Equador, em 1827, o Recife se tornou 
a capital da província de Pernambuco.

REVOLUÇÃO PRAIEIRA (1848 – 1850)

Dentro do hiato de vinte e quatro anos 
que separam a Confederação do 
Equador da Revolução Praieira, muitos 
acontecimentos transformaram o 
Brasil: o fim do Primeiro Reinado, 
coroado com a abdicação de D. Pedro I, 
em 1831; o início e o declínio do Período 
Regencial (1831 – 1840), marcado por 

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

violentas revoltas regenciais; e o início 
do Segundo Reinado (1840 – 1889).
É na primeira década do Segundo 
Reinado que a Revolução Praieira vem 
à tona. O contexto econômico da 
época era a alta concentração 
latifundiária e o monopólio da prática 
do comércio pela elite portuguesa. Já 
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Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

a situação política era marcada pelo 
constante embate entre o Partido 
Liberal e o Partido Conservador, 
comandados pela família Cavalcanti e 
pela família Rego Barros, 
respectivamente. Os membros do 
Partido da Praia, movimento criado 
pela ala mais radical do Partido Liberal, 
viam a centralização política de D. 
Pedro II e a alternância entre famílias no 
poder de Pernambuco como medidas 
que deveriam ser combatidas.
É nesta época que o Diario de 
Pernambuco, jornal em circulação até 
os dias de hoje, é criado pelos 
conservadores. Por sua vez, os praieiros 
– situados na Rua da Praia - criam o 
Diário Novo. Cada partido utiliza os 
veículos do qual são detentores para 
criar um duelo de narrativas, inflando o 
próprio ego e atacando o adversário. A 
raiz da Revolução Praieira foi esta 
disputa pelo poder local, 

principalmente pelos cargos na 
Polícia Civil, na Assembleia Provincial, 
nas Câmaras, na Justiça de Paz e na 
Guarda Nacional.
Movidos pelas ideias da primeira fase 
do socialismo, o chamado socialismo 
utópico, os praieiros exigiam a 
aplicação do voto universal, da 
nacionalização do comércio e o fim do 
poder moderador (a voz do 
imperador, que colocava em segundo 
plano os poderes do executivo, do 
legislativo e do judiciário). No Recife, 
ao menos sete manifestações de rua 
exigindo a nacionalização do 
comércio aconteceram. A capital 
pernambucana também ficou 
marcada pelo combate mais 
sangrento da Revolução Praieira. No 
dia 2 de fevereiro de 1849, mais de 100 
pessoas foram mortas, inclusive o 
deputado Nunes Machado, líder do 
Partido da Praia.



2. Prefeitos do Recife

 O Recife foi construído - e continua sendo - por muitas mãos. Não 
poderíamos deixar de lembrar aqui do trabalho e do legado deixado por 
dezenas de gestores que se dedicaram a fazer de nossa cidade um lugar 
melhor para se viver. Sabemos que ainda há muito o que ser feito, mas 
resgatar a história é uma forma preciosa de evitar os erros e avançar nos 
acertos. E é por isso que, independentemente de coloração partidária, este é 
um espaço para valorizarmos tanto as obras de pedra e cal quanto iniciativas 
que melhoram a vida de nosso povo. Ao todo, já passaram pelo comando do 
Executivo Municipal 45 prefeitos, sendo o primeiro deles José Mariano 
Carneiro da Cunha. É possível conhecer o nome de todos os prefeitos numa 
linha do tempo especialmente preparada nesta edição. Neste capítulo, no 
entanto, optamos por trazer um breve relato das gestões mais relevantes em 
relação a ações, projetos e obras que marcaram a história e a cara do Recife.

José Mariano
Carneiro da Cunha
Partido Liberal (PL) 
Janeiro de 1891
a dezembro de 1891

Francisco do Rego
Barros Lacerda
Partido Liberal (PL) 
Dezembro de 1891
a janeiro de 1892

1891

1892

Manuel Pinto
Damaso
Partido Liberal (PL) 
Janeiro de 1892 a 
17 de maio de 1893

José Marcelino
da Rosa e Silva
Partido Republicano
Federal (PRF) Maio de
1893 a dezembro de 1893

José Marcelino
da Rosa e Silva
Partido Republicano
Federal (PRF)
Dezembro de 1893
a maio de 1896

1893

1893-96

José de Cupertino
Coelho Cintra
Partido Republicano
Pernambucano (PRP)
Maio de 1896 a
janeiro de 1899

1896-99

Luiz Cavalcanti
de Almeida
Partido Republicano
Pernambucano (PRP)
Janeiro de 1899 a
abril de 1899

1899

Esmeraldino Olímpio
de Torres Bandeira
Partido Republicano
Federal (PRF) Abril de 1899
a dezembro de 1899

Manuel dos
Santos Moreira
Republicano Federal (PRF) 
Dezembro de 1899
a janeiro de 1905

1899-1905

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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1905-1908
Martins de Barros (PRP)

1911-1915
Eudoro Correia (PDN)

Arquimedes de Oliveira
Partido Republicano Pernambucano (PRP) 
Dezembro de 1908 a janeiro de 1911

1908-1911
Manoel Antônio de Morais Rego
Partido Democrático (PD) 
Fevereiro de 1915 a fevereiro de 1918

1915-1918

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

Décimo prefeito do Recife, Eduardo Martins de Barros, foi o primeiro gestor 
da capital pernambucana a investir na melhoria da infraestrutura urbana e 
nos serviços prestados à população em especial na abertura de novas vias e 
melhoria dos espaços públicos. No comando da administração municipal 
entre janeiro de 1905 e dezembro de 1908, realizou a primeira grande 
revitalização de praças da cidade e definiu um novo recorte para a Rua do 
Cabugá, no bairro de Santo Antônio, área que cerca de 30 anos depois deu 
lugar às avenidas Guararapes e Dantas Barreto. Foi ele também que alterou 
a legislação municipal, exigindo que o lixo fosse descartado em depósitos 
fechados nas calçadas, além de construir fornos de incineração de lixo, 
melhorando as condições sanitárias de toda a cidade. 
 A Saúde, uma das grandes preocupações atuais dos recifenses, 
ganhou atenção especial na gestão de Eudoro Correia (1911/1915). Sua gestão 
foi marcada pela inauguração do sistema de esgoto da capital, executado pelo 
engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, responsável pelo saneamento de 
cerca de 50 cidades brasileiras; e pelo combate ao surto de varíola no 
município, coordenado pelo sanitarista Gouveia de Barros. Comandou 
também a instalação do sistema de distribuição de energia elétrica que ele 
eletrificou o serviço de bonde da cidade, que ligava o Recife à Olinda.
 Em 1918, Lima Castro (1918/1922), deu importante colaboração à 
cidade com o início da construção do Parque 13 de Maio, até hoje uma das 
mais amplas áreas de lazer da cidade. Foi também na sua gestão que foi 
construída a Vila Popular de Casa Amarela, que intensificou a ocupação do 
bairro, até hoje um dos mais populosos e diversos do Recife, pelas famílias 
mais pobres. Na sua gestão também foram construídos os jardins do prédio 
da Faculdade de Direito do Recife, que resistem até os dias de hoje.  
 Em 1922, Antônio de Góis Cavalcanti (1922/1925), teve que encarar 
os desafios provocados pelo aumento da ocupação popular dos bairros mais 
distantes do centro. Diante das dificuldades de garantir o acesso a gêneros 
de primeira necessidade, a saída encontrada pela gestão foi a construção de 
mercados públicos. Foi em sua administração que foram erguidos os 
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Antônio Ribeiro Pessoa
Partido Liberal (PL)
Janeiro de 1922
a março de 1922

1922

Alfredo Osório
de Cerqueira (PRP)

1925-1926

1918-1922
Lima Castro (PL) 1922-1925

Antônio de Góis
Cavalcanti (PRP)

Joaquim Pessoa Guerra
Partido Progressista (PP) 
Novembro de 1926
a dezembro de 1928

1926-1928

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

mercados de Santo Amaro e de Casa Amarela, além da conclusão das obras 
do Mercado da Encruzilhada. Outra marca de sua gestão foi a construção de 
diversas pontes como a do Derby, da Torre, do Rio Tejipió, do Totó e o 
Pontilhão do Paissandú. 
 Já em 1925, Alfredo Osório de Cerqueira, (1925/1926) centrou sua 
rápida gestão, de apenas um ano e nove meses, para buscar melhorias para a 
vida da população que já ocupava os morros de nossa cidade: criou o acesso ao 
Morro da Conceição, no bairro de Casa Amarela, numa tentativa de dar algum 
ordenamento à ocupação da área. Em sua administração também foram 
iniciadas as obras de calçamento da antiga Estrada dos Aflitos, atual Avenida 
Rosa e Silva, uma das principais vias de circulação da Zona Norte da cidade.
 Lauro Borba (1930/1931), priorizou projetos e obras de 
planejamento urbano. Promoveu um amplo programa de calçamento de 
ruas, conservação de praças e mercados públicos; criou uma comissão para 
estruturar o Plano do Recife, com o objetivo de realizar um levantamento 
urbanístico para remodelar a capital pernambucana. 
 Foi na gestão de João Pereira Borges (1934/1937) que o Recife 
ganhou o primeiro Guia da Cidade, cujo objetivo era o de divulgar as atrações 
culturais, arquitetônicas e outros atrativos do Recife aos visitantes. Foi 
também em sua administração que começou a construção do projeto que 
veio a se transformar num dos mais belos recantos da cidade, o Parque de 
Casa Forte, que depois ganhou o nome de Praça de Casa Forte. A obra, 
idealizada pelo artista plástico e paisagista Roberto Burle Marx, é um dos 
principais cartões postais da Zona Norte.
 A extinção dos mocambos e a construção em larga escala de 
moradias populares e vilas operárias foi a saída encontrada por Antônio 
Novais filho, (1937/1945) para atender a demanda habitacional da população 
mais pobre. Além disso, sob seu comando a prefeitura deu início a uma série 
de reformas urbanísticas, incluindo a remodelagem do bairro de Santo 
Amaro e a construção de vias até hoje importantes para a cidade, a exemplo 
da Estrada dos Remédios e da Avenida Guararapes. Foi também na sua 
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Francisco da Costa Maia (PRP)
1928-1930

Lauro Borba (AL)
1930-1931

1931-1934
Antônio de Góis
Cavalcanti (AL)

João Pereira Borges (AL)
1934-1937

Antônio de Novais Filho (PSD)
1937-1945

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

gestão que foi concluído o projeto de construção da Avenida Dantas Barreto 
e da recuperação completa da Ponte Duarte Coelho, uma das principais da 
região central do Recife. 
 Não há como falar sobre a história do Recife, seus avanços e 
conquistas sem lembrar de Pelópidas da Silveira, que governou a cidade por 
três vezes (1946; 1955/1960 e 1963/1964). Em seu primeiro mandato priorizou 
o planejamento e execução de uma série de ações voltadas à melhoria da 
infraestrutura do Recife: iniciou o revestimento dos canais da cidade; lançou 
um projeto de pavimentação de mais de 100 ruas e avenidas (incluindo a 
Avenida Norte, a Estrada da Imbiribeira, hoje Avenida Mascarenhas de 
Moraes; deu início ao alargamento das avenidas Conde da Boa Vista e 
Beberibe, da Estrada de Água Fria e da 4ª Perimetral. Transformou o Sítio da 
Trindade, localizado no bairro de Casa Amarela, em parque público. Em seu 
segundo mandato priorizou obras de melhorias nos mercados de Santo 
Amaro e de Casa Amarela e criou o programa permanente de higienização 
de feiras públicas. 
 Ampliou o sistema de bondes elétricos, adequando o serviço à 
crescente demanda. Dedicou um olhar especial sobre os parques, praças, 
canteiros e passeios públicos, que ganharam dezenas de novas espécies de 
plantas. Sob seu comando, a cidade ganhou mais participação popular com 
a realização de dezenas de audiências públicas e o surgimento de associação 
de bairros, clubes de mães e outras entidades de representação popular, que 
contavam com o apoio formal da Prefeitura. 
 Outra importante ação de Pelópidas foi o reaparelhamento do 
Sistema de Saúde Municipal, com a criação de ambulatórios centrais 
distribuídos em cinco pontos da cidade. Os serviços de assistência social 
também ganharam novo fôlego, com mais investimentos. Já em seu terceiro 
mandato, antes de ser deposto e preso pela Ditadura Militar, Pelópidas 
deixou como marca a instalação do primeiro serviço de ônibus elétricos, 
cuja capacidade era bem maior que a dos bondes. Foi também neste período 
que o salão nobre do Teatro Santa Isabel ganhou uma de suas mais 
importantes restaurações. 
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José dos Anjos
Partido Social Democrático (PSD) 
Dezembro de 1945 a fevereiro de 1946

1945-1946

Pelópidas da Silveira (PSD)
1946 Clóvis de Castro

Partido Democrata Cristão (PDC) 
Agosto de 1945 a julho de 1947

1946-1947

Antônio Alves Pereira 
Partido Social Democrático (PSD) 
Julho de 1947 a fevereiro de 1948

1947-1948

Manuel César de
Morais Rego (PSD)

1948-1951

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

 O foco de Manuel Cesar Morais Rego (1948/1951) foram as obras 
viárias. Sob seu comando foram concluídas as pontes da Torre e do Jiquiá; o 
calçamento da Avenida Caxangá (da Madalena até a Várzea) e foi iniciado o 
alargamento da Avenida Dois Irmãos, em Apipucos. Foi também durante sua 
administração que teve início a mais ampla reforma do Mercado da 
Encruzilhada, que deixou o equipamento com as características atuais, 
transformando-o em um dos principais equipamentos de serviço público da 
Zona Norte da cidade e uma das obras arquitetônicas mais marcantes da 
década de 50 no Recife.
 Atento à importância de melhorar a região central do Recife e 
outras áreas com potencial de comercio, turismo e lazer, para a estimular 
economia da capital pernambucana, José do Rego Maciel (1953/1955), 
investiu na realização de obras de pavimentação e de circulação nos 
arredores do centro expandido. O alargamento da Avenida Conde da Boa 
Vista (no trecho entre a Rua do Hospício e da Soledade) atraiu dezenas de 
novos pontos comerciais. Já a Zona Sul ganhou uma nova cara com a 
implantação de um sistema de iluminação na orla da Praia de Boa Viagem. 
Na Zona Norte, o tráfego ganhou maior fluidez com a pavimentação da 
Avenida Norte no trecho entre a Encruzilhada e Casa Amarela. Também 
nessa região, ele comandou a construção do Mercado Público de Água Fria, 
importante instrumento de desenvolvimento da economia no bairro.
 Muito mais do que as obras de “pedra e cal”, a gestão de Miguel 
Arraes (1960/1963) à frente da Prefeitura do Recife, foi fortemente marcada 
pela priorização de ações e projetos estruturadores nas áreas de educação e 
cultura. Sob seu comando, o município construiu nada menos que 59 
escolas, sendo três grupos escolares, distribuídos em 45 bairros. Também foi 
em sua gestão que a prefeitura do Recife criou o Movimento de Cultura 
Popular (MCP). Sediado no Sítio da Trindade, antigo Arraial do Bom Jesus, em 
Casa Amarela, o MCP tinha como principal foco a alfabetização e a educação 
de base, promovendo a construção de uma consciência política e social na 
população. Entre diversas ações, o movimento realizou uma experiência 
através do rádio, transmitindo programas de alfabetização e de educação de 
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Antônio Alves Pereira 
Partido Social Democrático (PSD) 
Janeiro de 1951 a agosto de 1952

1951-1952

Jorge Bezerra Martins
1952-1953
Partido Social Democrático (PSD) 
Agosto de 1952 a abril de 1953

José do Rego Maciel (PSD)
1953-1955

Djair Brindeiro
1955
Partido Social Democrático (PSD)
Janeiro de 1955 a abril de 1955

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

base com recepção organizada em escolas experimentais. 
 Sob o olhar atento de Arraes, o MCP seguiu diversificando suas 
atividades, criando “parques” e “praças de cultura”. Os primeiros 
destinavam-se a melhorar as condições do lazer popular, estimulando a 
prática de esportes, e a apreciação crítica de filmes, peças teatrais e música. 
As praças de cultura eram centros de recreação e de educação cuja 
finalidade era despertar a comunidade de cada bairro para seus problemas. 
Os centros recreativos passíveis de serem transformados em praças eram 
chamados de “núcleos de cultura”. 
 Um de seus primeiros colaboradores do movimento foi ninguém 
menos que o professor Paulo Freire, hoje patrono da Educação no Brasil, que 
formulou um método próprio de alfabetização de adultos, que a partir de 
1962 passou a ser regularmente aplicado em Pernambuco. 
 Além do MCP, o Movimento de Educação de Base (MEB), programa 
nacional de educação instituído em 1961, adotou o método Paulo Freire, 
difundindo-o em todo o país. Por causa do clima político existente na época, 
o MCP alcançou repercussão nacional, servindo de modelo para 
movimentos semelhantes criados em outros estados do Brasil. O Movimento 
de Cultura Popular do Recife foi extinto com o golpe militar, em março de 
1964. Dois tanques de guerra foram estacionados no gramado da sua sede, 
no Sítio da Trindade. Toda a documentação do Movimento foi queimada, 
obras de artes destruídas e os profissionais envolvidos foram perseguidos e 
afastados dos seus cargos.
 Arraes investiu ainda na infraestrutura urbana através de um 
programa de obras viárias que possibilitou a pavimentação de todo o 
prolongamento da BR-11 (atual BR-101) dentro do Recife, da BR-25 (atual 
BR-232), até o limite com Jaboatão dos Guararapes e das avenidas Sul e Boa 
Viagem. Ainda no campo da mobilidade, Arraes criou a Companhia de 
Transportes Urbanos do Recife (CTU). 
 A habitação e as obras de infraestrutura viária foram abraçadas 
como prioridade por Augusto Lucena, que governou o Recife por duas vezes 
(1964/1969 e 1971 a 1975). Criou a Companhia de Habitação e deu início à 
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Pelópidas da Silveira (PSB)
1955-1960

Miguel Arraes
1960-1963
Partido Social Trabalhista (PST) 
Janeiro de 1960 a janeiro de 1963

Liberato da Costa Júnior
1963
Partido Social Trabalhista (PST)
Janeiro de 1963 a abril de 1963

Pelópidas da Silveira (PSB)
1963-1964

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

construção de mais de 8,5 mil unidades populares. Ampliou e pavimentou 
506 ruas e 34 avenidas, entre as quais a Rua do Sol; as avenidas Caxangá, 
Antônio de Goes, José Estelita, Dantas Barreto, Nossa Senhora do Carmo e 
José Rufino; as estradas dos Remédios e do Forte e as ruas do Riachuelo e São 
Miguel. Também autorizou o início da execução das obras de construção das 
avenidas Agamenon Magalhães, Domingos Ferreira, Abdias de Carvalho e 
Cais do Apolo. Foi na sua gestão que foi concluída as obras da Ponte do 
Limoeiro, ampliando a ligação da Zona Norte com o centro da cidade. 
 Urbanizou a Praia de Boa Viagem e construiu a Praça da Convenção, 
que fica em Beberibe e até hoje é uma das principais do bairro. Deu atenção 
especial aos morros das zonas Sul e Norte, onde construiu escadarias, 
muros e acessos. Também foi em sua gestão que o atual edifício sede da 
prefeitura foi concluído. Para ampliar a frota de ônibus da capital, Augusto 
Lucena comprou dezenas de ônibus elétricos da cidade de Belo Horizonte. 
Em sua segunda gestão, numa obra polêmica, ampliou o traçado da Avenida 
Dantas Barreto, cortando ao meio o bairro de São José e demolindo a igreja 
de Bom Jesus dos Martírios. Criou e instalou a Empresa de Urbanização do 
Recife (URB) e implantou o sistema de iluminação a vapor de mercúrio, o que 
deu ao Recife, entre 1973 e 1974, o título de cidade mais iluminada do Brasil. 
 O Recife dos anos 70 estava crescendo rapidamente. Na tentativa de 
acompanhar o desenvolvimento da cidade, Geraldo Magalhães (1969/1971), 
optou por uma gestão focada na execução de obras estruturantes e ações de 
planejamento. Alterou o plano viário de várias regiões da cidade. Alargou a 
antiga Estrada da Imbiribeira, hoje avenida Mascarenhas de Moraes, em sete 
metros de largura. Também executou obras de alargamento nas Avenidas 
Antônio Falcão, Barão de Souza Leão, Conselheiro Aguiar e Engenheiro José 
Estelita, todas na Zona Sul da cidade. Foi sob seu comando que o Recife viu 
ser construído o ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na 
Imbiribeira. Numa grande operação de prevenção contra as cheias, executou 
a limpeza de 60 canais através de escavações profundas, construiu mais de 
quatro mil metros de galerias e executou a limpeza de outros 32 mil metros. 
 Na segunda metade da década de 70, Antônio Farias (1975/1979), 
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Augusto da Silva
Lucena (ARENA)

1964-1969

Geraldo Magalhães Melo
(ARENA)

1969-1971

Augusto da Silva Lucena
1971-1975
Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) Abril de 1971
a março de 1975

Antônio Arruda de Farias
(ARENA)

1975-1979

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

que durante sua gestão criou vários mecanismos de planejamento, 
implantou o Plano de Desenvolvimento Integrado, um marco na história da 
capital. Seu governo definiu o primeiro embrião do que veio a se tornar o 
atual Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR (STPP/RMR). 
 Entre as décadas de 80 e 90, a cidade foi comandada por Gustavo 
Krause (1979/1982); Joaquim Francisco (1983/1985); Jarbas Vasconcelos 
(1986/1988 e 1993 a 1996) e Roberto Magalhães (1997/2000). Cada um, a sua 
maneira, promoveu intervenções, projetos, obras e ações que beneficiaram 
a cidade. Krause, por exemplo, implantou barracões de atendimento da 
prefeitura nas áreas mais carentes da cidade, oferecendo serviços nas áreas 
de saúde, assistência social e outros. No plano viário, construiu a 2ª 
Perimetral, ligando o bairro da Imbiribeira, na Zona Sul, até o de Água Fria, 
na Zona Norte. Joaquim construiu o Parque da Jaqueira, até hoje um dos 
principais e mais movimentados da cidade. Comandou ainda a criação de 30 
creches em vários bairros da cidade e implantou a pré-escola na rede 
municipal. Jarbas foi o responsável pela criação do projeto Prefeitura nos 
Bairros. Na habitação, criou o Plano de Regulamentação das Zonas Especiais 
de Interesse Social (Prezeis), protegendo da especulação mobiliária 
desenfreada nas comunidades dos Coelhos, Coque, Santa Luzia, Pina, Skylab 
e Coronel Fabriciano. Já Roberto Magalhães, implantou duas comportas no 
canal Derby/Tacaruna em uma das obras mais importantes para a solução 
dos alagamentos constantes da avenida Agamenon Magalhães e outras vias 
locais, que eram provocados pelo transbordamento do canal.
 Mas não seria possível falar sobre a história contemporânea de 
nossa cidade e os avanços alcançados a partir das gestões comandadas pelo 
Partido dos Trabalhadores, entre 2000 e 2012. As duas gestões do prefeito 
João Paulo na Prefeitura do Recife (2000/2008) foram marcadas por pela 
priorização das necessidades da população mais empobrecida e excluída e 
das áreas esquecidas da cidade. 
 A administração municipal investiu em ações estruturadoras nos 
morros, alagados, palafitas e comunidades menos favorecidas. Também 
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Gustavo Krause (PDS)
1979-1982

Jorge Cavalcante
1982-1983
Partido Democrático
Social (PDS) Maio de 1982
a março de 1983

Joaquim Francisco
Cavalcanti (PDS)

1983-1985

Jarbas Vasconcelos (PSB)
1986-1988

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

houve investimento maciço e focado nas áreas de Saúde e Educação, numa 
clara inversão de prioridades. Essa nova realidade teve como um de seus 
pilares a ampliação da participação popular, por meio do Orçamento 
Participativo (OP), uma importante ferramenta de escuta da população que 
contribuiu para a definição das prioridades dos investimentos municipais. 
 Entre as principais intervenções viárias e de mobilidade realizadas 
por João Paulo, destacam-se: implantação do Binário da Barão de Souza 
Leão; modernização da Avenida Caxangá; inversão do Trânsito em Boa 
Viagem; retirada de circulação do transporte clandestino e a  
regulamentação do transporte complementar; construção da Avenida 
Maurício de Nassau, mais conhecida como “Paralela da Caxangá”; 
implantação do Túnel Josué de Castro (sob a Avenida Herculano Bandeira), 
que marcou o início da implantação da Via Mangue; duplicação do Viaduto 
Capitão Temudo, que possibilitou sua ligação com a Rua Imperial; 
construção da Ponte Gregório Bezerra e implantação do Complexo Viário 
Joana Bezerra, facilitando a ligação entre a Zona Oeste, o Centro e a Zona Sul; 
construção de novos trechos da Avenida Beira-Rio, na Madalena; construção 
da Avenida Brasília Formosa, em Brasília Teimosa. 
 Essas duas últimas intervenções estão diretamente relacionadas à 
retirada das palafitas das margens do Rio Capibaribe na Rua Arlindo 
Gouveia, na Madalena, e da orla de Brasília Teimosa. Além dessas duas 
comunidades, o programa Recife sem Palafitas foi responsável por retirar 
1.864 famílias que residiam nessas estruturas precárias, beneficiando, além 
de Brasília Teimosa e da Arlindo Gouveia, as comunidades de José de 
Holanda e Abençoada por Deus, na Torre; Vila Vintém, em Santana; e Vila dos 
Morcegos, em Santo Amaro. As ações do programa tiveram como suporte a 
construção de 4.552 unidades habitacionais voltadas às famílias em situação  
de vulnerabilidade, das quais 480 unidades foram direcionadas para os 
antigos moradores das palafitas, e a urbanização das áreas onde existiam as 
palafitas, como forma de evitar a sua reocupação. 
 Nos morros, a gestão do prefeito João Paulo foi responsável pela 
eliminação de sete mil pontos de risco, reduzido esses pontos de um total de 
10.500, em 2000, para 3.500 ao final de 2008. As ações foram definidas a 

Joaquim Francisco
Cavalcanti (PFL)

1989-1990



30

Jarbas Vasconcelos (PMDB)
1993-1996

Roberto Magalhães
1997-2000
Partido da Frente Liberal (PFL) 
Janeiro de 1997 a dezembro de 2000

João Paulo Lima (PT)
2001-2004

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

partir da realização de 270 mil vistorias técnicas em áreas de risco e a 
implantação de um programa permanente de urbanização de morros e 
encostas e de manutenção de escadarias e muros de arrimo, além do 
monitoramento das áreas de risco. As ações no morro incluíram ainda 
pouco mais de três mil obras e serviços de pequeno e médio porte realizadas 
em parceria com as comunidades, através do programa Parceria nos Morros, 
no qual a população era responsável pela mão-de-obra. 
 As intervenções em áreas degradadas, realizadas através de 
parcerias com o Governo Federal, Governo do Estado ou organismos 
financeiros internacionais, como o Banco Mundial, contemplou ainda a 
implantação de saneamento básico em comunidades como Jardim Uchôa, 
Chié, Santa Terezinha, Santo Amaro, Roda de Fogo, Ilha de Joaneiro, 
Mangueira, Mustardinha, Chão de Estrelas, Santa Luzia, Vila Cardeal e Silva e 
Coronel Fabriciano. Integraram também as ações de saneamento a 
requalificação do Canal do Cavouco, na Iputinga (que permitiu a 
implantação de duas vias em suas margens, ligando a Rua Bom Pastor à 
Avenida Caxangá); e a urbanização do Canal do Jacarezinho. 
 Na Saúde, as gestões de João Paulo foram marcadas pela ampliação 
dos investimentos públicos, que passaram de R$ 103,7 milhões em 2000 
para 370,5 milhões em 2008, e pela implantação de programas como o 
SAMU (depois adotado nacionalmente) e Academia da Cidade. Os 
investimentos municipais priorizaram também a ampliação da rede de 
atenção básica, ampliando as Unidades de Saúde da Família das 16 
existentes, em 2000, para 112 em 2008, com 240 equipes de saúde da família 
e 113 equipes de saúde bucal. 
 A ampliação dos investimentos também marcou a gestão na área de 
educação. Os recursos saíram de R$ 137,2 milhões em 2000 para R$ 357,2 
milhões em 2008, deixando como marca a entrega de 71 novas escolas aos 
alunos da rede municipal, 124 bibliotecas escolares e 112 laboratórios de 
informática, além do Centro de Formação de Educadores Paulo Freire, na 
Madalena, voltado a reciclagem e qualificação constante dos cerca de 5 mil 
professores da rede de ensino do município. A gestão de João Paulo mudou 

Gilberto Marques Paulo 
1990-1992
Partido da Frente Liberal (PFL)
Abril de 1990 a dezembro de 1992
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2009-2012
João da Costa (PT)

Geraldo Júlio
2013-2020

João Paulo Lima (PT)
2005-2008

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

de vez a face do Recife, graças à participação popular e inversão de 
prioridades.
 Na sequência ao trabalho de João Paulo, João da Costa (2008/2012) 
também fez uma gestão focada na melhoria real das condições de vida de 
nossa população. O lançamento do edital do Sistema Viário da Via Mangue 
foi um marco importante para a mobilidade da cidade. O decreto que criou a 
unidade de proteção do Parque dos Manguezais foi publicado neste mesmo 
período. Foram realizadas ações de melhoria em 18 canais e um mutirão 
permanente de limpeza deste tipo de equipamento foi criado pela 
administração municipal. O aterro da Muribeca passou por recuperação 
ambiental completa. A Ponte Duarte Coelho, um dos símbolos do Recife, foi 
revitalizada. Dando continuidade ao projeto habitacional inclusivo criado na 
gestão de João Paulo, João da Costa entregou 24 conjuntos habitacionais à 
cidade. Até o final da gestão, o Executivo garantiu, junto à Caixa Econômica, 
os recursos necessários para a construção de outros 31 residenciais. A 
gestão do petista realizou ainda o lançamento do 1º Plano de Mobilidade do 
Recife, agregando uma série de intervenções em todas as regiões da cidade 
e do Lançamento do 1º Plano de Ações para o Trânsito do Recife. Foram 
construídas 20 Academias da Cidade, distribuídas em vários bairros da 
capital. Na Educação, reformou 110 escolas municipais, contratou mais de 
dois mil novos professores e lançou o Programa Primeira Escola, que tinha 
como meta promover o início da universalização do atendimento das 
crianças entre 0 e 5 anos. Inaugurou o Centro de Formação de Educadores 
Paulo Freire, que havia sido planejado e anunciado na gestão de seu 
antecessor. Na Saúde, implantou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) no Recife. Estas unidades passaram a operar com equipes que 
incluíam fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, 
terapeutas ocupacionais, nutricionistas, farmacêuticos e médicos. 
 Hoje, boa parte desses resultados e avanços, infelizmente foram 
perdidos. O Recife parou no tempo. E é exatamente a disposição de voltar a 
transformar nossa cidade em um lugar melhor para todos que nos move e 
nos faze ter a certeza de que estamos no caminho certo!
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3.O Recife do século 20

PONTE DUARTE COELHO - POSTAL ANOS 70

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 
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2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

 A  partir da segunda metade do século passado, o crescimento 
econômico do Nordeste foi uma realidade: mesmo entre períodos de 
oscilações, a industrialização e os investimentos em atividades como o 
comércio e a urbanização trouxeram um desenvolvimento histórico para a 
região. Recife foi um dos epicentros deste fenômeno, que, apesar de trazer 
ganhos, também causou prejuízos sociais e ambientais.
 A capital pernambucana sempre teve um papel de destaque dentro 
do Nordeste brasileiro, a começar pela economia açucareira e algodoeira. A 
construção do panorama do período que será abordado neste capítulo começa 
com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), em 1959, sediada no Recife. A partir da criação da Sudene, o Nordeste 
começa um processo de industrialização inédito na sua história. Em 
Pernambuco, a Região Metropolitana do Recife é responsável pela elevação do 
patamar dos projetos de investimentos provenientes dos incentivos fiscais e 
de outras políticas adotadas pela superintendência. Para se ter ideia, entre 
1974 e 2000 mais de três mil projetos concentrados nas regiões 
metropolitanas do Recife, Salvador e Fortaleza foram aprovados pela 
superintendência. Nesse período, a fim de financiar as principais indústrias 
que se instalaram na região, o Fundo de Investimento do Nordeste (Finor) 
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liberou R$ 15,8 bilhões destinados a investimentos. 
 Em Pernambuco, a participação nas liberações de incentivo fiscal 
adotadas pela Sudene (majoritariamente concentradas na RMR, entre os anos 
de 1970 e 1974) foi de 25,7%. É nessa mesma década de 70 que o Recife inaugura 
obras como o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) e o Viaduto 
das Cinco Pontas (o primeiro da cidade) e vê o início da formação da maior 
verticalização do município, no bairro de Boa Viagem. Movido pela implantação 
de distritos industriais ao longo dos eixos rodoviários arteriais, como a BR-232 
e a BR-101, o município aumenta sua área urbana formada por cidades da 
região metropolitana. Ainda nos anos 70, a finalização da Av. Domingos 
Ferreira, que só chegava até a Rua Tomé Gibson, a construção do complexo 
Joana Bezerra (que une a Avenida Agamenon Magalhães à ponte do Pina) e a 

abertura da Av. Dantas Barreto são exemplos de obras estruturais na cidade.
 Onze anos após a criação da superintendência, a ditadura militar vive 
seu auge sob o comando de Eurico Gaspar Médici. Foi neste momento que o 
Brasil, repleto de mão-de-obra barata, começou a receber pesados 
investimentos de capital estrangeiro. Este período, chamado de “milagre 
econômico”, e os projetos do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) 
dão continuidade ao crescimento da infraestrutura e da industrialização do 
Recife. A cidade, ao lado de Salvador, é percebida como um dos principais polos 
urbanos-industriais do Nordeste – estamos falando de 1970. Além da taxa de 
emprego total dos recifenses ser então maior, a participação nas atividades 
industriais da população economicamente ativa era igualmente mais ampla:  o 
emprego no Recife absorvia 68,12% das pessoas do setor secundário (setor 
ligado à indústria); em Salvador, a taxa era de 58,77%.
 O II PND, posto em prática de 1974 a 1979, previa investimentos nas 
grandes áreas metropolitanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Belo Horizonte, Salvador e Recife. A última, em relação à economia, tinha os 
índices mais positivos do Nordeste. As grandes distorções na distribuição 
espacial das cidades, causadas pelo processo de urbanização acelerado, 
principalmente nas zonas litorâneas, originaram aglomeração nas regiões 
metropolitanas. No Nordeste, as capitais da Bahia e de Pernambuco eram 
vistas como os principais polos metropolitanos da região – ao lado de Fortaleza, 
eram responsáveis por 7% da população urbana do país. Nesse contexto de 
ampliação industrial e urbana, o Recife passa a receber um intenso fluxo de 
imigrantes vindos do interior do Estado e de outras cidades brasileiras, 
chegando ao número de um milhão e cem mil habitantes no início da década de 
70, sendo a quarta capital do Brasil e a primeira do Nordeste a atingir tal marca. 
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MESTRE CAPIBA, UM DE NOSSOS GRANDES FREVISTAS
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inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

Com exceção de Salvador, a distância econômica das outras capitais 
nordestinas em relação ao Recife podia ser observada no poder aquisitivo do 
salário mínimo. Em 1960, por exemplo, o poder de compra do salário de 
Teresina em relação ao do Rio de Janeiro era de 42%. São Luiz aparecia com 
cerca de 57%; Fortaleza 62%; Maceió, Natal, Aracaju e João Pessoa, 60%; Recife e 
Salvador, 75%. Em 1970, o poder de compra do salário em Recife e em Salvador 
correspondia a quase 79% comparado ao do Rio de Janeiro. O restante das 
capitais nordestinas girava em torno de 66%.
 Ainda na década de 70, a cultura brasileira vê nascer no Recife o 
Movimento Armorial. Segundo Ariano Suassuna, “a Arte Armorial Brasileira é 
aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico 
dos ‘folhetos’ do Romanceiro Popular do Nordeste, com a Música de viola, 
rabeca ou pífano que acompanha seus ‘cantares’, e com a xilogravura que 
ilustra suas capas, assim como com o espírito e a forma das Artes e espetáculos 
populares com esse mesmo Romanceiro relacionado”.
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 No Nordeste, a década de 80 também é responsável por uma visível 
mudança no emprego industrial, sobretudo na indústria de transformação 
formal, quando a indústria tradicional se direciona, em grande parte, para a 
produção de bens de consumo não duráveis e perde sua relevância para outros 
grupos, como bens intermediários de consumo duráveis e de capital, que 
passam a representar, em 1980, quase metade dos trabalhadores ocupados no 
emprego industrial. Estas mudanças acontecem notadamente nas três regiões 
metropolitanas de maior importância da região: Recife, Salvador e Fortaleza. 
Foi nas cidades que lideram a rede urbana nordestina que se expandiram as 
indústrias, que se modernizaram as unidades de produção; nelas, o sistema 
financeiro ainda passou por grande concentração e ainda surgiram unidades 
comerciais maiores. 
 Ainda em 1980, segundo o Anuário Estatístico de 1993, a Região 
Metropolitana do Recife detinha a maior população do Nordeste, com 2.347.100 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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pessoas, seguido pela Região Metropolitana de Salvador, com 1.766.600, e pela 
Região Metropolitana de Fortaleza, com 1.580.100. Porém, se as respectivas 
capitais forem isoladas, Salvador apresentava uma população de 1.531.242, 
Fortaleza 1.338.793 e Recife 1.240.937, segundo o IBGE. Em relação ao mercado 
de trabalho, o Recife e sua região metropolitana eram caracterizados da 
seguinte maneira: 

1.   Cerca de 37% da população urbana ocupada estaria vinculada a atividades 
informais;

2.  O percentual é maior para indústria de transformação, onde 41% estaria 
vinculado a atividades de transformação não-institucionalizadas;

3.   Maior ainda era o percentual encontrado nas atividades de serviço pessoal: 
mais de 60%;

4. Quase 40% da população ocupada não tinha vínculo com o sistema 
previdenciário. 

 A vocação comerciária da cidade e a grande quantidade de 
trabalhadores autônomos podem ter influenciado diretamente (embora 
nenhuma pesquisa comprove) os números da Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME) do IBGE publicadas a partir de maio de 1982. Eles atestam que os mais 
altos índices de desemprego entre as seis principais metrópoles do Brasil (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador) estão nas 
regiões metropolitanas de Pernambuco e da Bahia. Com exceção do ano de 
1986, desde o início da série da PME até abril de 1994, o Recife apresenta a maior 
taxa de desemprego entre as seis cidades economicamente mais importantes 
do país. No primeiro ano da pesquisa, Salvador apresentou 5,5% de taxa anual 
de desemprego, contra 7% do Recife. A partir de 1984, quando a última atinge o 
ápice e apresenta 9% de taxa anual de desemprego, contra 7,5% de Salvador, os 
números começam a apresentar uma queda e, em 1986, durante o Plano 
Cruzado, a capital pernambucana apresenta um saldo mais positivo (4%) em 
relação ao balanço da capital baiana (5,5%). 
 Porém, nos anos seguintes, a taxa de desemprego do Recife volta a 
crescer e atinge a marca média de 6% em 1991, ao lado de Salvador. Em 1993, a 
capital pernambucana novamente chega a maior marca de desemprego, 9%, 
enquanto a capital baiana se mantem estável desde 1991, com taxa de 6%. A 
curva do Recife só volta a diminuir após 1994, sugerindo que o Plano Real teve 
efeito mais expressivo no município, visto que Salvador volta a ocupar o último 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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lugar em termos de proporção de desempregados. Após a promulgação da 
nova moeda brasileira, enquanto a última cidade não apresenta queda na curva 
de desemprego, mantendo-se em nível próximo a 7%, Recife tem redução 
significativa (apesar de piques em março e agosto/96) e chega a dezembro de 
1996 com taxa de 3%.
 No início dos anos 90, o município tem uma população de mais de um 
milhão e trezentos mil habitantes. Naquele momento, além da taxa média 
anual de desemprego da cidade ser a maior entre as seis regiões 
metropolitanas economicamente mais importantes do Brasil, a capital de 
Pernambuco também apresenta a maior desigualdade econômica entre as 
metrópoles do país (divide este posto com Salvador). Em 1991, enquanto o 
estado apresenta o coeficiente de Gini (instrumento estatístico para medir a 
distribuição de renda de uma região e que varia de 0 a 1) igual a 0,6597 (número 
mais alto entre os estados do Nordeste), Recife tem uma taxa de 0,6793, quase 
dois centésimos acima do índice estadual. Neste período, Pernambuco, Bahia 
(0,6533), Ceará (0,6474) e Rio Grande do Norte (0,6459), estados com indústrias 
mais diversificadas, com maiores índices de urbanização e que mais 
contribuem para o PIB regional, também são os que tem mais concentração 
de renda. Nesse contexto, Recife se encontra como a capital mais desigual do 
Nordeste. É nesse cenário de desigualdades que, em 1994, Chico Science 
lança a música “Antene-se”, na qual imortalizou a seguinte síntese: “é só uma 
cabeça equilibrada em cima do corpo escutando o som das vitrolas que vem 
dos mocambos entulhados à beira do Capibaribe na quarta pior cidade do 
mundo”, descrevendo uma das faces do Recife. 

 A partir da década de 90, o 
Recife se vê novamente como berço 
de um movimento cultural brasileiro: 
o manguebeat. Em um contexto de 
crise econômico-social e de 
desigualdade, o novo ritmo traz 
críticas ao abandono do mangue (que 
serve como analogia para toda a 
cidade) e é criado a partir de misturas 
de ritmos regionais, como o maracatu 
rural, hip-hop, música eletrônica e 
funk. Além de Chico Science, Fred 
Zero Quatro, Jorge du Peixe, Lúcio 
Maia, Otto, Gilmar Bola 8, Mabuse, 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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Isaar, Alessandra Leão, Karina Buhr, Siba e o Mestre Ambrósio e Renato L são 
outros nomes que fizeram parte da construção da cena do manguebeat. O 
principal manifesto do movimento foi escrito por Fred Zero Quatro e Renato L. 
Intitulado “Caranguejos com Cérebro”, um trecho do texto fala sobre a difícil 
situação encontrada no Recife. 

 “Bastaram pequenas mudanças nos ventos da história para que os 
primeiros sinais de esclerose econômica se manifestassem, no início dos 
anos setenta. Nos últimos trinta anos, a síndrome da estagnação, aliada a 
permanência do mito da metrópole só tem levado ao agravamento acelerado 
do quadro de miséria e caos urbano”. 

O documento também afirma que o Recife “estava morrendo” economicamente 
e culturalmente.
 Em concordância com as 
críticas do manguebeat, o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) geral do Recife, 
em 1991, só aparecia à frente de 
Salvador:  0,576 e 0,563, 
respectivamente. Se comparada 
aos índices de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, a cidade perdia. Naquele 
momento, o IDHM (que mede 
longevidade, nível educacional e 
renda municipais) da capital gaúcha era 0,660; o dos cariocas 0,639; o dos 
paulistanos, 0,626; e o dos belo-horizontinos 0,602. 
 Apenas dentro do quadro regional é que Recife figurava na lista dos 
mais altos IDHM entre as capitais. Em 1991, o IDHM da educação era de 0,409, 
ficando atrás apenas de São Luiz do Maranhão, com 0,430. Em relação ao IDHM 
relativo à renda, a capital pernambucana aparecia na primeira colocação 
(0,692), seguido de Salvador (0,686) e de Aracaju (0,669). O pior número da 
metrópole era o subíndice da longevidade (0,676), ficando atrás de cidades 
como Natal, Salvador, Fortaleza e Teresina. Apesar deste último IDHM ser o 
terceiro pior entre as capitais do Nordeste, o Recife apresentava, como dito, o 
melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal geral da região, com 
IDHM igual a 0,576. Natal apresentava 0,572, enquanto Fortaleza tinha 0,546.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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O IDH DO RECIFE ERA UM DOS PIORES DO PAÍS



 Ainda em 1991, o Recife apresentava uma renda per capita de 
R$ 594,62, taxa mais alta entre as capitais nordestinas, à frente de Salvador 
(570,63) e de Aracaju (513,29). Com um crescimento anual na média de 
30,91%, entre 1991 e 2000, o município passa a ter um rendimento per capita 
de R$ 778,39, mantendo o valor mais alto da região. Com um perfil pobre e 
urbano, de acordo com o PNAD/IBGE (2006), 62,1% dos trabalhadores do 
Nordeste sobreviviam com um salário mínimo. Com o aumento real deste 
direito nas últimas duas décadas – o salário saltou de R$ 287,06 em 2000 
para R$ 1.045,00 em 2020 -, os nordestinos foram diretamente beneficiados. 
A combinação de crescimento regular do salário mínimo, redução nos 
preços dos produtos agrícolas e controle da inflação fez com que a 
população do Nordeste passasse a ter maior poder aquisitivo. Estas 
mudanças também influenciaram a queda no preço da cesta básica em todo 
o país. No último ano do século vinte, embora, no geral, os recifenses 
recebessem mais em relação aos soteropolitanos e aos fortalezenses, era no 
Recife que se trabalhava mais tempo para se conseguir comprar uma cesta 
básica. Enquanto em Salvador e em Fortaleza se trabalhava 125 e 132 horas, 
respectivamente, mais de 140 horas de trabalho eram necessárias para se 
adquirir uma cesta básica na capital pernambucana. Após a primeira 
eleição do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quantidade de horas 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

trabalhadas para a compra dos 
itens considerados básicos caiu 
drasticamente. Enquanto em 
2002 os recifenses e os 
soteropolitanos trabalhavam 
mais de 135 horas e os 
fortalezenses mais de 130 horas 
para a compra dos produtos, em 
2006, último ano do primeiro 
governo Lula, a mesma população 
trabalhava cerca de 80 horas para 
adquirir a mesma cesta básica. 
Dentre as três principais 
metrópoles do Nordeste, o Recife 
passa a se tornar a cidade com menos horas de trabalhos necessárias para 
se conseguir comprar os itens básicos. Nesse contexto de ganho real do 
salário mínimo, entre os anos de 2001 e 2008, a População 
Economicamente Ativa (PEA) das três maiores metrópoles do Nordeste e 

LULA VISITANDO O CAIS DO SERTÃO - RECIFE
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 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

suas respectivas regiões metropolitanas estiveram sempre com mais de 
80% de ocupação, com destaque para Região Metropolitana de Fortaleza, 
que, dentro nesse hiato de 8 anos, manteve mais de 85% da PEA empregada. 
 Chegamos a um período mais recente: entre 2010 e 2013, Recife está 
atrás, em relação ao PIB, de Fortaleza e Salvador. Essa distância entre a 
capital pernambucana e as outras cidades citadas aumenta a partir de 2012.  
Em 2013 e 2014, nosso PIB era menor em R$ 7 bilhões em relação à capital 
baiana. Infelizmente, a diferença piora: passamos a crescer menos que as 
capitais da Bahia e do Ceará, chegando a quase R$ 12 bilhões em 2016 e R$ 11 
bilhões em 2017.
 Além de estatísticas e de dados econômicos, outro ótimo termômetro 
para mensurar o nível de importância das cidades no cenário regional e 
nacional são os dados de competitividade das cidades em relação ao turismo 
local e a movimentação dos aeroportos. Divididos em cinco níveis pelo 
Ministério do Turismo, os números do turismo nas três principais capitais do 
Nordeste, entre 2008 e 2015, estão localizados no nível quatro, acima da média 
geral das demais capitais brasileiras. No período correspondente aos oito anos 
analisados, o Recife sempre se manteve com pontuação superior a 70,9 e 
disputou acirradamente com Salvador, tendo resultados mais positivos no 
índice geral da competitividade do turismo em todos os anos, exceto em 2008. 
Em relação à movimentação nos aeroportos, Recife, Salvador e Fortaleza 
também são as cidades do Nordeste que recebem mais passageiros em seus 
respectivos terminais aeronáuticos. Em 2012, por exemplo, de acordo com 
dados da Infraero, os soteropolitanos registraram 9 milhões de pessoas 
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circulando no Aeroporto Internacional de Salvador, contra 6 milhões de 
passageiros em Recife e 6 milhões em Fortaleza. Natal registrou em torno de 3 
milhões e São Luís e Maceió 2 milhões cada um. No que se refere ao transporte 
de cargas, a metrópole pernambucana se destaca pela participação de quase 
3% do total nacional, com movimentação de quase 50 mil toneladas.
 Outro fator marcante dos anos 2000 é o surgimento da iniciativa para 
a construção e consolidação de uma das áreas mais relevantes do século vinte 
e um. Através de empresários, membros da academia e representantes do 
poder público, a ideia de criar políticas públicas para o setor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) fez surgir o Porto Digital do Recife. Com um 
investimento inicial de R$ 33 milhões do governo estadual, R$ 1 milhão das 
empresas de telecomunicação e R$ 10 milhões de empresas privadas, a 
infraestrutura do parque tecnológico começou a ser construída. 
 

 Nos dez primeiros anos de funcionamento do Porto Digital, as 
empresas de TI abarcadas no parque tecnológico tiveram um faturamento 
conjunto de R$ 1 bilhão, geraram R$ 15 milhões em receitas de arrecadação do 
Imposto Sobre Serviço (ISS) e formaram mais de seis mil e quinhentos 
empregos diretos, além de requalificar urbanisticamente parte do bairro do 
Recife Antigo. Atualmente, com um faturamento de mais de R$ 2 bilhões e 
trezentos milhões (2019), mais de 330 empresas e mais de 11 mil colaboradores, 
o Porto Digital proporciona um ambiente de inovação para negócios ligados à 
tecnologia e coloca Pernambuco e o Recife em evidência nacional e mundial 
por terem um dos parques tecnológicos mais importantes do Brasil.

41

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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Onde está a cidade
que avançava?

4.

 A praia de Boa Viagem, os prédios de arquitetura histórica do 
centro, o Marco Zero, o Galo da Madrugada. O frevo, o rock e o brega, a 
gastronomia exuberante. Recife é uma cidade repleta de atrações materiais 
e imateriais que a tornam ímpar mesmo em um país tão rico quanto o Brasil 
- mas o fato é que mesmo seus melhores substantivos e adjetivos não a 
salvaram de um cenário social e econômico lamentável.
 Nos últimos anos, vimos uma campanha institucional, realizada na 
gestão do prefeito Geraldo Júlio (PSB), na qual um slogan nos classifica como 
“capital do Nordeste”. O fato é que esse título não condiz exatamente com as 
condições nas quais se encontram a cidade: problemas relacionados à 
infraestrutura, economia, saúde, educação, habitação, cultura, lazer e a 
mobilidade estão presentes do dia-a-dia dos recifenses. Em 2019, por 
exemplo, o trânsito do Recife, ganhou o ingrato título de tráfego mais lento 
do Brasil e décimo quinto pior do mundo – em 2017 e 2018 a cidade ficou em 
décimo lugar no ranking mundial. 
 Além do fato de a capital pernambucana ter congestionamentos 
caóticos, o troféu de pior taxa de desemprego entre as vinte e sete capitais 
brasileiras também é atualmente nosso. Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada em novembro de 2019, mais de 145 
mil recifenses estão desempregados. O montante equivale a 17,4% da 
população economicamente ativa. Também no ano passado, o Atlas da 
Violência 2019 divulgou um estudo referente à violência e à taxa de 
homicídios nas capitais brasileiras em 2017 e o Recife apareceu como a 
sétima capital com o mais alto índice de assassinatos, registrando uma 
variação de 10% a mais nesse tipo de crime entre os anos de 2012 e 2017. 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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 Outro dado que engasga a população recifense – principalmente a 
mais pobre – é nosso histórico problema de distribuição de renda. Medido 
através do índice de Gini, a concentração financeira na capital de Pernambuco 
é datada desde 1991. Nos três levantamentos (1991, 2000 e 2010), o Recife lidera 
o ranking da desigualdade, mas o mais preocupante é que, com o passar dos 
anos, os números só pioram, apontando o aumento da diferença financeira 
entre os que recebem mais e os que recebem menos. Em 2015, inclusive, a 
cidade chegou a ocupar o primeiro lugar da lista elaborada a partir de dados do 
Pnad. Quando se trata de concentração de renda, numa escala que vai de 0 a 1, 
o Recife pontua 0,6894. Considerando dados aferidos pelo Banco Mundial em 
2016, se fosse um país, o Recife encontraria similaridade apenas na Namíbia e 
na África do Sul, nações que ocupam o mesmo patamar de desigualdade (a 
primeira, independente apenas em 1990 após profunda exploração alemã e 
sul-africana,  a segunda ainda sob os efeitos do fim do Apartheid, regime de 
segregação racial, em 1994).

| Déficit habitacional

 A alta concentração de renda existente no Recife agrava o problema 
do déficit habitacional da cidade, que é de aproximadamente 72 mil moradias. 
Se considerado que o número de integrantes médio de uma família é de cinco 
pessoas (de acordo com o parâmetro do IBGE), cerca de 360 mil recifenses não 
possuem moradia, prejudicando a gama mais pobre da população. Reflexo do 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

alto déficit habitacional do município, a aglomeração de casas e construções 
em barreiras em situação de risco de deslizamento e de palafitas há anos é 
realidade. Em cinco das seis Regiões Político Administrativas (RPA’s), cerca de 
32 mil recifenses vivem nas mais de 26 mil construções precárias de madeira, 
plástico, papelão, tijolos e de outros materiais sobre as águas dos rios e dos 
mangues da capital. As condições insalubres dessas moradias elevam índices 
de mortalidade infantil e facilitam a proliferação de doenças em crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.
 Nas últimas cinco administrações municipais, sob o comando de João 
Paulo (PT), João da Costa (PT) e de Geraldo Júlio (PSB), a construção de 
conjuntos e de unidades habitacionais foi uma das políticas adotadas na 
tentativa de minimizar o sofrimento das pessoas mais carentes. Dentro do 
período dos últimos dezenove anos, o poder executivo municipal entregou 
10.072 moradias.  Porém, se apenas a última gestão (de 2017 a 2020) for levada 
em consideração, até junho de 2020, somente 1.032 unidades foram 
finalizadas, totalizando somente 10% dos últimos cinco governos.
 Em números, os desempenhos das gestões petistas foram mais 
eficientes em relação aos dados do atual comando. No primeiro mandato de 
João Paulo, entre 2001 e 2004, foram construídas 2.045 habitações na cidade. 
Na gestão de João da Costa, entre os anos de 2009 e 2012, 3.019 unidades foram 
entregues, representando o maior volume em uma gestão nos últimos vinte 
anos. Segundo dados da própria PCR e do Ministério das Cidades, 2.363 
unidades, distribuídas em vinte conjuntos habitacionais, foram entregues 
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 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

entre janeiro de 2013 até setembro de 2019. Atualmente, pelo menos cinco 
habitacionais estão com as obras paralisadas, provocando prejuízos 
financeiros e sociais.
 A construção do Habitacional Vila Brasil I, iniciada e paralisada ainda 
na gestão de João da Costa, representa moradia digna para 128 famílias que 
moram em palafitas. A obra também possibilita o andamento do projeto de 
navegabilidade do Rio Capibaribe, que depende da acomodação das pessoas 
para o prosseguimento dos serviços de dragagem por parte do estado. Com a 
deterioração da estrutura física construída no local, que já foi palco de 
ocupação e de protesto por condições melhores de moradia, o terreno do 
habitacional está servindo como depósito de lixo e de entulhos. 
 No primeiro ano da gestão do PSB, em um evento que marcava o 
início da dragagem do rio para construção de habitacionais, o Vila Brasil I foi 
novamente citado numa cerimônia oficial. O convênio assinado pelo prefeito 
Geraldo Júlio e pelo então governador Eduardo Campos previa que a 
prefeitura retirasse da margem do Capibaribe todas as palafitas entre as 
pontes Velha e Joaquim Cardoso, nos bairros dos Coelhos e de São José. O 
projeto está paralisado há cinco anos.  Ao todo, 832 famílias seriam 
beneficiadas.
 Outro habitacional, o Sérgio Loreto, no bairro de São José, é mais uma 
promessa que a atual gestão não empreendeu resultados positivos. Além do 
conjunto habitacional, que beneficiaria 328 famílias, a prefeitura também 
previu a construção de uma creche-escola em favor da comunidade. Em 2013, 
a PRC afirmou que o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Sérgio 
Loreto estaria pronto em dez meses. Sete anos depois, em novembro de 2019, 
o chefe do executivo municipal afirmou que a creche estava 30% pronta e o 
habitacional 80%, deixando a entrega de ambos equipamentos para 2020. As 
obras, até agora, não foram finalizadas.
 Outra obra que se arrasta há anos e parece não causar preocupação na 
administração municipal é o Habitacional do Pilar. Iniciada ainda na gestão 
anterior aos dois mandatos do PSB, o então prefeito João da Costa chegou a 
entregar 192 dos 608 apartamentos prometidos, deixando 416 para o atual 
governo. Em março de 2018, segundo dados encontrados no site da prefeitura, o 
chefe do executivo municipal garantia o início da construção de 160 moradias e 
o lançamento do edital de mais 256. A promessa da PCR era retomar as obras – 
há pelo menos cinco anos paralisadas -, em março de 2019, segundo Ana 
Cláudia Miguel, moradora da comunidade. A escola e um posto de saúde do 
habitacional tiveram a alvenaria levantada, mas não foram concluídos.
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 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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COMUNIDADE CARANGUEIJO TABAIARES RESISTE DIANTE DO DESCASO

 Já em relação aos morros, aproximadamente 500 mil pessoas moram 
nessas áreas, ou seja, um terço da população local, sendo cerca de 200 mil em 
lugares apontados como de risco. Apesar do altíssimo déficit habitacional, 
apenas 5.431 famílias recebem o benefício do auxílio moradia da Prefeitura do 
Recife. O valor (R$ 200 mensais) é concedido a famílias que sofreram com 
incidentes como incêndios e desabamento de barreiras. 
 Dados da Defesa Civil afirmam que existem nove mil pontos de risco 
de deslizamento na cidade, um total duas vezes e meio maior de quando o 
atual prefeito disputou o primeiro mandato, quando trazia a promessa de 
extinguir mais de três mil locais em situação instável. Porém, ao longo das 
últimas duas gestões, não foi possível observar o comprometimento do poder 
executivo em solucionar o problema das famílias que vivem nas áreas de risco. 
Nos últimos dezenove anos, 39 mortes em deslizamento de barreiras foram 

  O conjunto habitacional na comunidade Caranguejo Tabaiares é outro 
exemplo de promessa habitacional não cumprida pela atual gestão. Em 2013, o 
atual prefeito chegou a assinar o decreto de desapropriação de um terreno de 8,8 
mil metros quadrados. Mas a construção dos 420 apartamentos nem sequer 
chegou a começar. No ano passado, os moradores do local, que é considerado 
área de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), enfrentaram uma ordem de 
desapropriação de lavra (pedido de desocupação) do prefeito Geraldo Júlio. Na 
ocasião, aconteceram protestos contra o decreto e por moradia digna.

registradas no Recife. Reflexo da má administração atual, quase 25% das 
pessoas foram vitimadas apenas em 2019, quando dez recifenses morreram, 
sendo três no período de inverno e sete após um possível rompimento da 
tubulação de água no bairro de Dois Unidos, na manhã de Natal. 

 Apesar do significativo aumento dos investimentos na gestão dos 
riscos em morros e alagados, o dinheiro está sendo integralmente gasto em 
fiscalização e em obras de iluminação e calçamento, por exemplo. Mas, desde 
2014, a verba que era destinada para manutenção das escadarias e para 
construção dos muros de arrimo, que são vistos como soluções mais 
eficientes para o problema, desapareceram do orçamento a partir da primeira 
Lei Orçamentária Anual (LOA) elaborada pela gestão do PSB.
 A partir de 2014, o executivo municipal iniciou o programa de 
instalação de geomantas, que posteriormente se desdobrou no projeto Mais 
Vida. Apontada como uma “tecnologia inovadora”, o Recife foi a primeira 
cidade na América Latina a testar o produto.  Entre os anos de 2014 e 2017, 
foram aplicadas geomantas em aproximadamente 180 pontos de risco, mas as 
reclamações da população em função da fragilidade e da pouca durabilidade 

do produto eram frequentes. A partir de 2018, as aplicações foram ficando 
cada vez mais esporádicas e a substituição do produto por lonas plásticas 
voltou a ser prática da política de prevenção.
 As ações executadas pela PCR na gestão pessebista aparecem, é 
claro, nas onerosas campanhas de publicidade do órgão. Em 2019, por 
exemplo, a prefeitura alterou o orçamento a fim de ampliar os recursos 
destinados para propaganda após mais de R$ 10 milhões terem sido gastos 
em apenas três meses, chegando próximo ao valor total estabelecido para o 
ano todo (R$ 11,9 milhões). 
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 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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LONAS SÃO BASTANTE COMUNS NOS MORROS DO RECIFE

 Já em relação aos morros, aproximadamente 500 mil pessoas moram 
nessas áreas, ou seja, um terço da população local, sendo cerca de 200 mil em 
lugares apontados como de risco. Apesar do altíssimo déficit habitacional, 
apenas 5.431 famílias recebem o benefício do auxílio moradia da Prefeitura do 
Recife. O valor (R$ 200 mensais) é concedido a famílias que sofreram com 
incidentes como incêndios e desabamento de barreiras. 
 Dados da Defesa Civil afirmam que existem nove mil pontos de risco 
de deslizamento na cidade, um total duas vezes e meio maior de quando o 
atual prefeito disputou o primeiro mandato, quando trazia a promessa de 
extinguir mais de três mil locais em situação instável. Porém, ao longo das 
últimas duas gestões, não foi possível observar o comprometimento do poder 
executivo em solucionar o problema das famílias que vivem nas áreas de risco. 
Nos últimos dezenove anos, 39 mortes em deslizamento de barreiras foram 

registradas no Recife. Reflexo da má administração atual, quase 25% das 
pessoas foram vitimadas apenas em 2019, quando dez recifenses morreram, 
sendo três no período de inverno e sete após um possível rompimento da 
tubulação de água no bairro de Dois Unidos, na manhã de Natal. 

 Apesar do significativo aumento dos investimentos na gestão dos 
riscos em morros e alagados, o dinheiro está sendo integralmente gasto em 
fiscalização e em obras de iluminação e calçamento, por exemplo. Mas, desde 
2014, a verba que era destinada para manutenção das escadarias e para 
construção dos muros de arrimo, que são vistos como soluções mais 
eficientes para o problema, desapareceram do orçamento a partir da primeira 
Lei Orçamentária Anual (LOA) elaborada pela gestão do PSB.
 A partir de 2014, o executivo municipal iniciou o programa de 
instalação de geomantas, que posteriormente se desdobrou no projeto Mais 
Vida. Apontada como uma “tecnologia inovadora”, o Recife foi a primeira 
cidade na América Latina a testar o produto.  Entre os anos de 2014 e 2017, 
foram aplicadas geomantas em aproximadamente 180 pontos de risco, mas as 
reclamações da população em função da fragilidade e da pouca durabilidade 

do produto eram frequentes. A partir de 2018, as aplicações foram ficando 
cada vez mais esporádicas e a substituição do produto por lonas plásticas 
voltou a ser prática da política de prevenção.
 As ações executadas pela PCR na gestão pessebista aparecem, é 
claro, nas onerosas campanhas de publicidade do órgão. Em 2019, por 
exemplo, a prefeitura alterou o orçamento a fim de ampliar os recursos 
destinados para propaganda após mais de R$ 10 milhões terem sido gastos 
em apenas três meses, chegando próximo ao valor total estabelecido para o 
ano todo (R$ 11,9 milhões). 
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| Economia

 Além dos índices negativos acerca dos problemas sociais do Recife, 
dados econômicos também comprovam uma evolução praticamente 
imperceptível nos últimos anos. Entre 2014 e 2017, segundo o IBGE, o Produto 
Interno Bruto (PIB) da capital, quando não apresentou queda, registrou um 
crescimento muito tímido. No ano da Copa do Mundo do Brasil, por exemplo, 
o PIB recifense era de R$ 50,5 bilhões. No ano seguinte, o PIB foi de R$ 48 
bilhões. Em 2016, R$ 49 bilhões e, em 2017, R$ 51,8 bilhões. Ou seja: em quatro 
anos o crescimento econômico da cidade foi quase inexistente. 
 Em 2019, a capital pernambucana fechou o ano com uma receita 
total de R$ 5,31 bilhões, representando um crescimento de 12% em relação ao 
ano anterior, dos quais R$ 4,73 bilhões foram oriundos de receitas correntes, 
R$ 191,88 milhões de operações de crédito e R$ 26,66 milhões de receitas de 
transferências de capital do Estado e da União.  Considerando uma despesa 
global de R$ 5,30 bilhões para o mesmo ano, os dados revelam a necessidade 
de a administração municipal recorrer a fontes externas de financiamento 
para fechar as contas. 
 De acordo com anuário Multicidades 2020, da Frente Nacional dos 
Prefeitos (FNP), contemplando os exercícios fiscais de 2014 a 2018, o Recife 
tem a terceira receita corrente da Região Nordeste, ficando atrás de Fortaleza 
e de Salvador durante o período do levantamento. Ainda segundo o relatório, 
o Recife figurou em 2018 como a quinta cidade do País em operações de 
crédito, mostrando uma necessidade recorrente na busca de fontes externas 
de financiamento para fechar as contas municipais. Segundo o último 
relatório orçamentário divulgado, que apontou um montante de R$ 191 
milhões em operações de créditos, a situação de 2018 se repetiu em 2019.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

 Já em relação aos morros, aproximadamente 500 mil pessoas moram 
nessas áreas, ou seja, um terço da população local, sendo cerca de 200 mil em 
lugares apontados como de risco. Apesar do altíssimo déficit habitacional, 
apenas 5.431 famílias recebem o benefício do auxílio moradia da Prefeitura do 
Recife. O valor (R$ 200 mensais) é concedido a famílias que sofreram com 
incidentes como incêndios e desabamento de barreiras. 
 Dados da Defesa Civil afirmam que existem nove mil pontos de risco 
de deslizamento na cidade, um total duas vezes e meio maior de quando o 
atual prefeito disputou o primeiro mandato, quando trazia a promessa de 
extinguir mais de três mil locais em situação instável. Porém, ao longo das 
últimas duas gestões, não foi possível observar o comprometimento do poder 
executivo em solucionar o problema das famílias que vivem nas áreas de risco. 
Nos últimos dezenove anos, 39 mortes em deslizamento de barreiras foram 

registradas no Recife. Reflexo da má administração atual, quase 25% das 
pessoas foram vitimadas apenas em 2019, quando dez recifenses morreram, 
sendo três no período de inverno e sete após um possível rompimento da 
tubulação de água no bairro de Dois Unidos, na manhã de Natal. 

 Apesar do significativo aumento dos investimentos na gestão dos 
riscos em morros e alagados, o dinheiro está sendo integralmente gasto em 
fiscalização e em obras de iluminação e calçamento, por exemplo. Mas, desde 
2014, a verba que era destinada para manutenção das escadarias e para 
construção dos muros de arrimo, que são vistos como soluções mais 
eficientes para o problema, desapareceram do orçamento a partir da primeira 
Lei Orçamentária Anual (LOA) elaborada pela gestão do PSB.
 A partir de 2014, o executivo municipal iniciou o programa de 
instalação de geomantas, que posteriormente se desdobrou no projeto Mais 
Vida. Apontada como uma “tecnologia inovadora”, o Recife foi a primeira 
cidade na América Latina a testar o produto.  Entre os anos de 2014 e 2017, 
foram aplicadas geomantas em aproximadamente 180 pontos de risco, mas as 
reclamações da população em função da fragilidade e da pouca durabilidade 

do produto eram frequentes. A partir de 2018, as aplicações foram ficando 
cada vez mais esporádicas e a substituição do produto por lonas plásticas 
voltou a ser prática da política de prevenção.
 As ações executadas pela PCR na gestão pessebista aparecem, é 
claro, nas onerosas campanhas de publicidade do órgão. Em 2019, por 
exemplo, a prefeitura alterou o orçamento a fim de ampliar os recursos 
destinados para propaganda após mais de R$ 10 milhões terem sido gastos 
em apenas três meses, chegando próximo ao valor total estabelecido para o 
ano todo (R$ 11,9 milhões). 
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 Em relação às despesas, o Recife, ao lado de Natal, tem o quarto 
maior comprometimento da receita com a folha de pagamento de 
funcionários, contribuindo para engessar ainda mais a autonomia do 
município. Em 2015, por exemplo, R$ 103,8 milhões foram gastos com 
pagamentos de gratificações para cargos comissionados, representando 5,1% 
da folha salarial da prefeitura. Enquanto em 2018 a capital pernambucana 
comprometeu 48,46% da receita corrente com o pagamento de salários, 
Salvador comprometeu 38,94% e Fortaleza 45,30%. Vale salientar que tanto 
Fortaleza quanto Salvador reduziram o comprometimento entre 2017 e 2018, 
enquanto o Recife aumentou, e que Fortaleza tem a 5ª maior folha de 
pagamentos do País, Salvador a 7ª e o Recife, a 10ª. 
 A combinação entre receita própria insuficiente e elevado gasto com 
pessoal faz com que a disparidade entre o Recife e as cidades de Fortaleza e 
Salvador aumente cada vez mais. As capitais da Bahia e do Ceará arrecadam 
mais e gastam menos com funcionários em relação à capital pernambucana, 
refletindo numa grande distância de investimentos. Segundo o levantamento 
da FNP, enquanto o Recife destinou R$ 281 milhões para investimentos em 
2018, Fortaleza destinou R$ 415 milhões e Salvador, R$ 436 milhões. 
Considerando que, em 2014, antes da crise em que o Brasil mergulhou, o 
Recife investiu os mesmos R$ 525 milhões de Salvador, a queda vertiginosa 
dos investimentos recifenses é uma realidade preocupante.

| Segurança

 Como já foi dito no início deste capítulo, o Recife é a capital brasileira 
com a pior taxa de desemprego. Aliado à crise econômica existente no Brasil 
desde 2014, o alto índice de desocupação reflete nos resultados da violência do 
Recife. Desde a implementação do Pacto Pela Vida pelo Governo do Estado, em 
2007, os resultados de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) 
apresentaram melhoras. No primeiro ano do plano de integração entre os 
poderes de Pernambuco (Judiciário, Executivo, Ministério Público), o número 
de homicídios no Recife passou de 1.046 para 452 no primeiro ano de mandato 
do atual prefeito, em 2013. Este ano foi marcado pela menor taxa de 
homicídios dos últimos cinco governos municipais. Após 2013, os números 
voltam a crescer, chegando ao número de 790 mortes violentas em 2017 no 
Recife e voltam a cair em 2018 e 2019, com 601 e 491 crimes, respectivamente. 
 Embora os números ligados aos homicídios tenham sofrido quedas 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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sequenciais nos últimos dois anos, outros tipos de crimes crescem no 
município, evidenciando a insegurança da capital. Entre 2013 e 2017, os 
recifenses foram vítimas de um crescimento exponencial de agressões contra 
o patrimônio (roubo de celulares e carros, assaltos, etc.). Dentro deste hiato, o 
número dobrou, passando de 20.516 em 2013 para 41.001 em 2017. 
 Além dos homicídios e dos crimes violentos contra o patrimônio, 
outro termômetro que indica a falta de segurança na capital são os elevados 
índices de assaltos a ônibus. Problema agravado durante a crise financeira do 
Brasil, os números levantados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco 
destoam da contabilidade feita pelo Sindicato dos Rodoviários. Citando o ano 
de 2017 como exemplo, o sindicado registrou 3.797 assaltos a ônibus, número 
correspondente ao dobro das ocorrências do ano anterior. No mesmo ano, a 
SDS-PE, entre janeiro e novembro, notificou apenas 1.327 crimes desse tipo, 
sendo 614 no Recife, 660 nos outros municípios da RMR e 53 no interior do estado.
 Em 2018, os números ligados aos assaltos a ônibus apresentaram 
melhoras, tanto nos números oficiais quanto nos números extraoficiais feitos 
pelo Sindicato dos Rodoviários. Contudo, os dados continuam alarmantes. Até a 
primeira quinzena de novembro daquele ano, 2.210 transportes teriam sido 
assaltados, segundo o sindicato, na Região Metropolitana do Recife. O número 
contabilizado pela SDS-PE durante o mesmo período do ano foi de 852 
ocorrências, mostrando novamente a discrepância entre os dados. Em relação ao 
ano de 2019, segundo os rodoviários, até 6 de dezembro do ano passado, 2.002 
assaltos a ônibus teriam acontecido, culminando em um protesto inusitado por 
parte dos profissionais do setor, quando um bolo e vários salgadinhos de festa 
foram comprados para “celebrar” o alto número de crimes dentro do transporte 
público metropolitano.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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 As consequências do crescimento econômico tímido e da 
desaceleração de investimentos na cidade são o aumento dos problemas 
sociais, como os mencionados anteriormente, e a paralisação/inconclusão 
de reformas e de obras. Talvez esta seja a principal marca das últimas duas 
gestões municipais. A ineficácia do atual governo municipal em finalizar e 
entregar equipamentos públicos de sua competência é materializada, 
principalmente, nas figuras do Teatro do Parque e do Ginásio Esportivo 
Geraldo Magalhães (Geraldão).
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| Infraestrutura

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

PONTE DA CAXANGÁ COM FIAÇÃO EXPOSTA

 O índice relacionado aos estupros ocorridos no Recife também é 
assustador. Dados oficiais obtidos através do site da SDS trazem informações 
sobre o crime de 2004 até 2019. Seja pela subnotificação ou pelo real crescimento 
de notificações de estupro, a capital pernambucana viu o número de casos sair de 
85 em 2005 para 557 ocorrências em 2012.  Após este ano, os registros 
apresentaram leve queda, mantendo-se entre 402 e 517, números ainda muito 
acima dos primeiros anos do século. Contrastando com os casos de estupro, os 
casos de violência doméstica e familiar, notificados de janeiro de 2012 a dezembro 
de 2019, registraram aumentos sequenciais. Em 2012, segundo dados da SDS, o 
Recife contabilizou 8.180 vítimas. Após sete crescimentos seguidos, a capital 
pernambucana chegou a 10.609 casos em 2019. 
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| Cultura

 O descaso com o Teatro do Parque é um símbolo de como a cultura 
recifense é tratada pelo atual governo municipal. A maior crítica das pessoas que 
atuam na área é a falta de investimentos no desenvolvimento de uma política 
permanente de fomento à cultura. De maneira geral, a mensagem que artistas e 
produtores passam é de que a cultura do Recife é vendida lá fora como espécie de 
propaganda, mas não existem ações permanentes de estímulo e sustento da 
cadeia cultural. 
 A atual gestão quer limitar a cultura da cidade aos ciclos do Carnaval, São 
João e do Natal, segundo representantes do setor. Atualmente, de acordo com 
profissionais da cultura, 80% dos recursos aplicados na área ficam atrelados ao 
Carnaval. O resto é usado nos ciclos juninos e natalinos, ou seja, não sobram 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

Comemorando o quinquagésimo aniversário em 2020, o Geraldão encontra-se 
fechado para obras de requalificação e de reestruturação há vários anos. Com 
perspectiva inicial de reabrir em um ano, as intervenções estruturais do ginásio 
começaram em julho de 2013. Após uma sequência de adiamentos, a PCR 
prometeu, em 2018, entregar o equipamento esportivo em dezembro daquele 
ano, mas, novamente, a promessa não foi cumprida. Com 95% das obras prontas, 
a expectativa é que o ginásio seja reinaugurado em 2020, seis anos depois do 
primeiro prazo especulado.
 Atualmente – e absurdamente - fora da lista oficial de equipamentos 
culturais da prefeitura, a situação do Teatro do Parque também é 
emblemática. Completando 105 anos em agosto de 2020, o teatro está fechado 
para o público desde 2010 e a recuperação e reestruturação foram iniciadas 
em 2015. Do orçamento inicial de R$ 12 milhões, R$ 5,6 milhões foram pagos 
pela Prefeitura do Recife. 
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recursos para o fomento da vasta cadeia cultural da nossa cidade. Para o ator e 
diretor de teatro Samuel Santos isso acontece porque os ciclos mencionados são 
o que dão visibilidade a qualquer gestão pública e porque a cultura ainda é vista 
como um palco central onde as pessoas têm que se dirigir para assistir. Para ele, 
não há uma cultura decentralizada no município. 
 Berço de movimentos que fazem parte da cultura popular brasileira, o 
Recife foi a primeira capital do Nordeste a criar um Conselho de Plano e Fundo 
(CPF), instrumento que faz a ligação entre os representantes do setor, eleitos para 
o conselho, com os gestores e participantes do Plano Municipal de Cultura e do 
Fundo Municipal de Cultura.  Apesar deste avanço, a cidade não conseguiu criar e 
aprovar a Lei de Incentivo à Cultura. Outro grave problema foi (e, no momento da 
escrita desse livro, ainda é) o desmonte do Conselho Municipal de Política 
Cultural. A eleição para a escolha dos conselheiros deveria ocorrer de dois em dois 
anos, mas, desde 2014, os mandatos não são renovados. O Plano Municipal de 
Cultura do Recife também nunca foi efetivamente cumprido. Previsto para o 
decênio 2009-2019, ele deveria passar por uma ampla revisão neste ano de 
2020, mas, até o momento, foram pouquíssimos avanços. Os profissionais da 
cadeia cultural defendem que as discussões em torno da revisão do Plano 
sejam reabertas da forma mais democrática possível, incluindo a realização de 
audiências públicas. 
 Ex-membro do Conselho Municipal de Política Cultural, Samuel 
Santos afirma que as propostas de ação e de prioridade para a cultura feitas 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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HÁ 10 ANOS O TEATRO DO PARQUE, NO CENTRO DO RECIFE, ESTÁ FECHADO PARA REFORMAS
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pelo Conselho Municipal de Política 
Cultural sempre são fragmentadas 
quando chegam nas mãos do executivo 
municipal e que, apesar de sua 
importância, o grupo não tem tanto 
poder de decisão. “É vital que as 
gestões entendam que aquelas 
pessoas estão ali para pensar as 
necessidades da cultura. O governo 
municipal não pode ficar soberano nas 
decisões, precisa escutar as vozes do 
setor”. O diretor, que também luta por 
um diálogo mais constante e atencioso 
para as produções teatrais produzidas pelos negros, conta que a gestão 
peesebista frente à prefeitura do Recife quase não abriu editais para beneficiar 
a cultura local. “O único edital nos últimos oito anos de governo foi aberto no 
ano passado, mas os resultados não saíram até hoje (junho de 2020)”. Em 
relação ao teatro, sua expertise, Samuel relata que a política adotada pelo atual 
chefe do executivo municipal foi pífia. “O edital de fomento às artes cênicas foi 
extinto”, revela.
 Há um consenso entre quem faz cultura na cidade de que é preciso 
que o estado – e a iniciativa privada - estimulem e apoiem o turismo cultural. 
Isso passa por exemplo pela necessidade de garantir sedes para os grupos 
culturais, além de equipamentos funcionais, democráticos e eficientes para 
quem faz teatro, circo, música etc. “O Recife chegou a ser um dos melhores 
festivais teatrais do país e, hoje, vive no limbo. Os eventos que acontecem hoje 
em dia são precários e não há diálogo com a classe artística. Não existe um 
pensamento comum”, revela Samuel.
 A forma como o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) 
é gerido também retrata a falta de cuidado da atual gestão com os 
equipamentos públicos da capital. Assim como o Teatro do Parque, o Mamam 
também não aparece na lista de aparelhos culturais do Recife. As casas 
vizinhas ao museu foram interditadas por apresentarem problemas 
estruturais e não há projetos de revitalização do local em trâmite na casa 
legislativa do município.
 Entre os grupos de cultura popular, a situação é apontada como 
extremamente crítica. A maioria não conta com quase nenhum apoio da PCR 
para sua manutenção. São centenas de grupos de afoxé, caboclinho, maracatus, 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

“É vital que as gestões 
entendam que aquelas 
pessoas estão ali para 
pensar as necessidades 
da cultura. O governo 
municipal não pode ficar 
soberano nas decisões, 
precisa escutar as vozes 
do setor”

>> Samuel Santos
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frevo e outras manifestações culturais. O pagamento de apresentações, além de 
demorarem meses para serem efetuados depois do cumprimento de exigências 
extremamente burocráticas, não sofrem qualquer reajuste há mais de quatro 
anos. Nos bairros, a maioria dos grupos não conta com apoio municipal sequer 
para conseguir local para ensaios e reuniões. Durante as gestões anteriores à do 
PSB, a maioria das escolas municipais eram cedidas para servir de local de 
ensaio, apresentações e reuniões nos horários livres e nos finais de semana. Fora 
dos ciclos (Carnaval, São João e Natal), por conta da falta de apoio e de estrutura, 
os grupos de cultura popular não fazem praticamente nenhuma apresentação, 
nem mesmo em suas comunidades. Também não há investimento que 
possibilite a realização de festivais dentro da cidade, participação em eventos em 
outras cidades, prêmios ou outro tipo de fomento e de reverberação. É 
importante lembrar que o Recife já contou com diversos prêmios, festivais e 
atividades de fomento à cultura, a exemplo do Prêmio Literário do Recife, dos 
Festivais de Frevo, Teatro e Circo. Hoje, no entanto, a maioria destas ações foram 
abandonadas pelo poder público e as que permaneceram, a exemplo do Festival 
de Teatro e Festival de Dança, tiveram reduções drásticas de recursos e 
diminuição importante da participação de grupos locais. 
 Outra grande queixa entre os profissionais do setor é a falta de diálogo 
com a gestão municipal. Um dos exemplos é a tentativa de retomar, junto à 
Secretaria Municipal de Educação, o funcionamento da Gerência de Articulação 
Cultural, que faz a ponte entre o setor e as escolas. O objetivo central do projeto é 
possibilitar que articuladores culturais (com formação) atuem junto aos 
professores e alunos da rede municipal, estimulando a formação, a realização de 
espetáculos estudantis de dança e de teatro, oferecimento de cursos de teatro e 
dança no ambiente escolar e viabilização da participação dos alunos e dos 
professores em espetáculos culturais da cidade. Essas ações são fundamentais 
para a formação de plateia. Outra demanda do setor é a realização de concursos 
para o corpo técnico dos teatros e a criação de plano de cargos e carreira para 
estes profissionais. 
A criação de um fundo emergencial para pequenas manutenções/reparos nos 
equipamentos teatrais públicos também é uma sugestão dos profissionais.  
Hoje, toda a renda obtida pelas pautas vai para um fundo único administrado 
pelo município. Não há nenhuma margem que fique sob a responsabilidade dos 
gestores. Isso faz com que, por exemplo, se um refletor queima, toda a burocracia 
do fundo para a compra deste item tem que ser tramitada, o que muitas vezes 
pode provocar, inclusive, o cancelamento de apresentações e de espetáculos.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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| Mobilidade

 Assim como a cultura, a mobilidade recifense também parece estar 
estagnada. Como já foi dito na abertura do capítulo, o Recife tem o trânsito mais 
congestionado do Brasil e o 3º pior da América do Sul, segundo levantamento 
Traffic Index realizado pela empresa TomTom Traffic. Na América do Sul, apenas 
Bogotá, na Colômbia, e Lima, no Peru, apresentaram níveis de engarrafamentos 
piores que a capital pernambucana. Com 712,5 mil veículos registrados - entre 
automóveis, veículos de carga (caminhão e caminhonete), ônibus e motocicletas 
-, o Recife carece de investimentos em outros modais para melhorar a mobilidade 
urbana. A exemplo dos ramais Leste-Oeste e Norte-Sul do BRT, que nunca foram 
efetivamente implantados e hoje encontram-se já em situação de sucateamento, 
as principais alternativas apresentadas (dentro das mudanças estruturais 
previstas para a da Copa do Mundo de 2014) não foram efetivamente concluídas 
mesmo seis anos após o fim do evento futebolístico. 

 Os usuários do transporte público da capital (ônibus e metrô) são os 
que perdem mais tempo esperando os coletivos em um comparativo entre 
dez regiões metropolitanas brasileiras, segundo dados apontados por uma 
pesquisa realizada pelo aplicativo Moovit, no final de 2019. Os recifenses 
esperam, em média, aproximadamente vinte e cinco minutos até 

conseguirem embarcar no transporte necessário para cumprir seus 
deslocamentos diários. Quase meia hora de espera para cada trecho de 
viagem, ou seja, se for uma viagem que envolva mais de um veículo (do 
mesmo modal ou de modal diferente), o tempo pode chegar a 50 minutos, 
tanto para ida quanto para volta. Além da demora, a população ainda tem que 
enfrentar a espera, na maioria das vezes, embaixo do sol, durante o dia, ou 
em pontos de ônibus sem iluminação adequada durante à noite. Ainda 
segundo o estudo, o Recife ocupa a 7ª posição no ranking mundial de tempo 
perdido em deslocamentos no transporte público. No Brasil, a capital 
pernambucana só “perde” para o Rio de Janeiro, ficando na segunda posição 
no ranking nacional. 
 Com 71 quilômetros de malha viária, sendo 39,5 quilômetros da 
linha elétrica e 31,5 quilômetros de VLT, o metrô do Recife é a opção diária de 
cerca de 405 mil passageiros. Sucateado, ele apresenta problemas como 
acúmulo de lixo, superlotação, atrasos e até mesmo colisão entre veículos 
por conta de falhas no sistema de sinalização, fato que resultou em mais de 
60 feridos. O descaso e a insegurança podem ser observados através dos 
números: até o começo de março deste ano, vinte ocorrências de roubos e 
tentativas de furtos de cabos foram registradas, segundo a CBTU Recife. Em 
2019, o prejuízo causado por esses crimes foi de quase meio milhão de reais, 
resultando também na não efetuação de 738 viagens. Os projetos de 
ampliação já existentes esbarram na necessidade de recuperação da atual 
malha.  Também ficou no papel a proposta do VLT da Avenida Norte, que 
ligaria a região Central do Recife à Zona Norte da capital pernambucana.
 A navegabilidade do Rio Capibaribe, que ligaria a região Oeste do 
Recife ao Centro, é outro projeto (bastante antigo, diga-se de passagem) que 
não progrediu e acabou caindo no esquecimento da atual gestão. A obra, de 
competência do Governo do Estado, esbarrou nas palafitas do bairro dos 
Coelhos, cuja realocação da população seria a contrapartida de 
responsabilidade direta da administração municipal para que o projeto 
pudesse ser iniciado. Trata-se de um projeto chave para a mobilidade da RMR 
que está estagnado por conta da falta de ação da PCR. Até o final de 2018, 
foram liberados aproximadamente R$ 77,59 milhões. Desse total, R$ 51,98 
vieram da União e R$ 25,61 milhões foram bancados pelo Estado. 
 Em relação às calçadas e às ciclovias, segundo relatório final da 
Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Pernambuco, cerca de 30% 
da população se desloca a pé ou de bicicleta, originando a necessidade de se 
investir em calçamento, ciclovias e ciclofaixas. Durante a campanha de 2016, 
o prefeito Geraldo Júlio prometeu pavimentar 480 ruas do Recife, mas, até 

2019, apenas 171 ruas foram pavimentadas. A recuperação de 270 
quilômetros de calçadas também estava entre as promessas do atual gestor, 
porém, até o fim do ano passado, somente 133 quilômetros foram refeitos. De 
acordo com a ONG Mobilize – Mobilidade Urbana Sustentável, o Recife é a 12ª 
capital do país na questão da acessibilidade das calçadas. O ranking faz parte 
do estudo Calçadas do Brasil, que avaliou a “caminhabilidade” e 
acessibilidade dos passeios públicos das 27 capitais brasileiras.
 Informações da própria Prefeitura dizem que o município fechou 
2019 com uma malha cicloviária de 100 quilômetros, pouco mais de 23% dos 
424 quilômetros previstos no Plano Diretor Cicloviário da Região 
Metropolitana do Recife, apresentado em 2014. O prazo final para 
implantação do plano é 2024. Comparativamente, Fortaleza é a capital 
nordestina com melhor infraestrutura cicloviária, com um total de 257,5 
quilômetros e meta de chegar a 400 quilômetros ao fim de 2020. Salvador é a 
segunda capital no ranking nordestino, com 199,7 quilômetros de rotas.
 Tornando a situação da mobilidade recifense ainda mais delicada, a 
capital pernambucana está impedida de receber qualquer recurso da União 
para projetos desse segmento. A proibição se deve à não entrega do Plano 
Municipal de Mobilidade, atrasado desde 2012. Após vários adiamentos, 
venceu no dia 12 de abril de 2019 o prazo de sete anos dado pela União para 
que os municípios que não contassem com o plano elaborassem um. Além de 
recursos da União, o Recife também está impedido de contratar empréstimos 
junto à Caixa Econômica Federal ou a o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Social para a área.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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O TRANSPORTE PÚBLICO É UM DOS GRANDES PROBLEMAS NA CIDADE
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 Os usuários do transporte público da capital (ônibus e metrô) são os 
que perdem mais tempo esperando os coletivos em um comparativo entre 
dez regiões metropolitanas brasileiras, segundo dados apontados por uma 
pesquisa realizada pelo aplicativo Moovit, no final de 2019. Os recifenses 
esperam, em média, aproximadamente vinte e cinco minutos até 

conseguirem embarcar no transporte necessário para cumprir seus 
deslocamentos diários. Quase meia hora de espera para cada trecho de 
viagem, ou seja, se for uma viagem que envolva mais de um veículo (do 
mesmo modal ou de modal diferente), o tempo pode chegar a 50 minutos, 
tanto para ida quanto para volta. Além da demora, a população ainda tem que 
enfrentar a espera, na maioria das vezes, embaixo do sol, durante o dia, ou 
em pontos de ônibus sem iluminação adequada durante à noite. Ainda 
segundo o estudo, o Recife ocupa a 7ª posição no ranking mundial de tempo 
perdido em deslocamentos no transporte público. No Brasil, a capital 
pernambucana só “perde” para o Rio de Janeiro, ficando na segunda posição 
no ranking nacional. 
 Com 71 quilômetros de malha viária, sendo 39,5 quilômetros da 
linha elétrica e 31,5 quilômetros de VLT, o metrô do Recife é a opção diária de 
cerca de 405 mil passageiros. Sucateado, ele apresenta problemas como 
acúmulo de lixo, superlotação, atrasos e até mesmo colisão entre veículos 
por conta de falhas no sistema de sinalização, fato que resultou em mais de 
60 feridos. O descaso e a insegurança podem ser observados através dos 
números: até o começo de março deste ano, vinte ocorrências de roubos e 
tentativas de furtos de cabos foram registradas, segundo a CBTU Recife. Em 
2019, o prejuízo causado por esses crimes foi de quase meio milhão de reais, 
resultando também na não efetuação de 738 viagens. Os projetos de 
ampliação já existentes esbarram na necessidade de recuperação da atual 
malha.  Também ficou no papel a proposta do VLT da Avenida Norte, que 
ligaria a região Central do Recife à Zona Norte da capital pernambucana.
 A navegabilidade do Rio Capibaribe, que ligaria a região Oeste do 
Recife ao Centro, é outro projeto (bastante antigo, diga-se de passagem) que 
não progrediu e acabou caindo no esquecimento da atual gestão. A obra, de 
competência do Governo do Estado, esbarrou nas palafitas do bairro dos 
Coelhos, cuja realocação da população seria a contrapartida de 
responsabilidade direta da administração municipal para que o projeto 
pudesse ser iniciado. Trata-se de um projeto chave para a mobilidade da RMR 
que está estagnado por conta da falta de ação da PCR. Até o final de 2018, 
foram liberados aproximadamente R$ 77,59 milhões. Desse total, R$ 51,98 
vieram da União e R$ 25,61 milhões foram bancados pelo Estado. 
 Em relação às calçadas e às ciclovias, segundo relatório final da 
Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Pernambuco, cerca de 30% 
da população se desloca a pé ou de bicicleta, originando a necessidade de se 
investir em calçamento, ciclovias e ciclofaixas. Durante a campanha de 2016, 
o prefeito Geraldo Júlio prometeu pavimentar 480 ruas do Recife, mas, até 

2019, apenas 171 ruas foram pavimentadas. A recuperação de 270 
quilômetros de calçadas também estava entre as promessas do atual gestor, 
porém, até o fim do ano passado, somente 133 quilômetros foram refeitos. De 
acordo com a ONG Mobilize – Mobilidade Urbana Sustentável, o Recife é a 12ª 
capital do país na questão da acessibilidade das calçadas. O ranking faz parte 
do estudo Calçadas do Brasil, que avaliou a “caminhabilidade” e 
acessibilidade dos passeios públicos das 27 capitais brasileiras.
 Informações da própria Prefeitura dizem que o município fechou 
2019 com uma malha cicloviária de 100 quilômetros, pouco mais de 23% dos 
424 quilômetros previstos no Plano Diretor Cicloviário da Região 
Metropolitana do Recife, apresentado em 2014. O prazo final para 
implantação do plano é 2024. Comparativamente, Fortaleza é a capital 
nordestina com melhor infraestrutura cicloviária, com um total de 257,5 
quilômetros e meta de chegar a 400 quilômetros ao fim de 2020. Salvador é a 
segunda capital no ranking nordestino, com 199,7 quilômetros de rotas.
 Tornando a situação da mobilidade recifense ainda mais delicada, a 
capital pernambucana está impedida de receber qualquer recurso da União 
para projetos desse segmento. A proibição se deve à não entrega do Plano 
Municipal de Mobilidade, atrasado desde 2012. Após vários adiamentos, 
venceu no dia 12 de abril de 2019 o prazo de sete anos dado pela União para 
que os municípios que não contassem com o plano elaborassem um. Além de 
recursos da União, o Recife também está impedido de contratar empréstimos 
junto à Caixa Econômica Federal ou a o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Social para a área.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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 Os usuários do transporte público da capital (ônibus e metrô) são os 
que perdem mais tempo esperando os coletivos em um comparativo entre 
dez regiões metropolitanas brasileiras, segundo dados apontados por uma 
pesquisa realizada pelo aplicativo Moovit, no final de 2019. Os recifenses 
esperam, em média, aproximadamente vinte e cinco minutos até 

conseguirem embarcar no transporte necessário para cumprir seus 
deslocamentos diários. Quase meia hora de espera para cada trecho de 
viagem, ou seja, se for uma viagem que envolva mais de um veículo (do 
mesmo modal ou de modal diferente), o tempo pode chegar a 50 minutos, 
tanto para ida quanto para volta. Além da demora, a população ainda tem que 
enfrentar a espera, na maioria das vezes, embaixo do sol, durante o dia, ou 
em pontos de ônibus sem iluminação adequada durante à noite. Ainda 
segundo o estudo, o Recife ocupa a 7ª posição no ranking mundial de tempo 
perdido em deslocamentos no transporte público. No Brasil, a capital 
pernambucana só “perde” para o Rio de Janeiro, ficando na segunda posição 
no ranking nacional. 
 Com 71 quilômetros de malha viária, sendo 39,5 quilômetros da 
linha elétrica e 31,5 quilômetros de VLT, o metrô do Recife é a opção diária de 
cerca de 405 mil passageiros. Sucateado, ele apresenta problemas como 
acúmulo de lixo, superlotação, atrasos e até mesmo colisão entre veículos 
por conta de falhas no sistema de sinalização, fato que resultou em mais de 
60 feridos. O descaso e a insegurança podem ser observados através dos 
números: até o começo de março deste ano, vinte ocorrências de roubos e 
tentativas de furtos de cabos foram registradas, segundo a CBTU Recife. Em 
2019, o prejuízo causado por esses crimes foi de quase meio milhão de reais, 
resultando também na não efetuação de 738 viagens. Os projetos de 
ampliação já existentes esbarram na necessidade de recuperação da atual 
malha.  Também ficou no papel a proposta do VLT da Avenida Norte, que 
ligaria a região Central do Recife à Zona Norte da capital pernambucana.
 A navegabilidade do Rio Capibaribe, que ligaria a região Oeste do 
Recife ao Centro, é outro projeto (bastante antigo, diga-se de passagem) que 
não progrediu e acabou caindo no esquecimento da atual gestão. A obra, de 
competência do Governo do Estado, esbarrou nas palafitas do bairro dos 
Coelhos, cuja realocação da população seria a contrapartida de 
responsabilidade direta da administração municipal para que o projeto 
pudesse ser iniciado. Trata-se de um projeto chave para a mobilidade da RMR 
que está estagnado por conta da falta de ação da PCR. Até o final de 2018, 
foram liberados aproximadamente R$ 77,59 milhões. Desse total, R$ 51,98 
vieram da União e R$ 25,61 milhões foram bancados pelo Estado. 
 Em relação às calçadas e às ciclovias, segundo relatório final da 
Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Pernambuco, cerca de 30% 
da população se desloca a pé ou de bicicleta, originando a necessidade de se 
investir em calçamento, ciclovias e ciclofaixas. Durante a campanha de 2016, 
o prefeito Geraldo Júlio prometeu pavimentar 480 ruas do Recife, mas, até 

2019, apenas 171 ruas foram pavimentadas. A recuperação de 270 
quilômetros de calçadas também estava entre as promessas do atual gestor, 
porém, até o fim do ano passado, somente 133 quilômetros foram refeitos. De 
acordo com a ONG Mobilize – Mobilidade Urbana Sustentável, o Recife é a 12ª 
capital do país na questão da acessibilidade das calçadas. O ranking faz parte 
do estudo Calçadas do Brasil, que avaliou a “caminhabilidade” e 
acessibilidade dos passeios públicos das 27 capitais brasileiras.
 Informações da própria Prefeitura dizem que o município fechou 
2019 com uma malha cicloviária de 100 quilômetros, pouco mais de 23% dos 
424 quilômetros previstos no Plano Diretor Cicloviário da Região 
Metropolitana do Recife, apresentado em 2014. O prazo final para 
implantação do plano é 2024. Comparativamente, Fortaleza é a capital 
nordestina com melhor infraestrutura cicloviária, com um total de 257,5 
quilômetros e meta de chegar a 400 quilômetros ao fim de 2020. Salvador é a 
segunda capital no ranking nordestino, com 199,7 quilômetros de rotas.
 Tornando a situação da mobilidade recifense ainda mais delicada, a 
capital pernambucana está impedida de receber qualquer recurso da União 
para projetos desse segmento. A proibição se deve à não entrega do Plano 
Municipal de Mobilidade, atrasado desde 2012. Após vários adiamentos, 
venceu no dia 12 de abril de 2019 o prazo de sete anos dado pela União para 
que os municípios que não contassem com o plano elaborassem um. Além de 
recursos da União, o Recife também está impedido de contratar empréstimos 
junto à Caixa Econômica Federal ou a o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Social para a área.

| Saúde

 Nos investimentos públicos em saúde, a cidade que faz propaganda do 
Hospital da Mulher, Hospital do Idoso, UPAs e Upinhas disputa com Teresina a 
terceira posição em investimentos dentro do quadro regional. Em 2018, por 
exemplo, o Recife ficou atrás da capital piauiense em recursos destinados à 
saúde, além de Salvador e Fortaleza também terem ficado à frente. Enquanto o 
Recife destinou R$ 627,2 milhões à área, Teresina aportou R$ 668,2 milhões, 
Salvador investiu R$ 766,9 milhões e Fortaleza, R$ 912,1 milhões.
 Segundo o IBGE, a taxa de mortalidade infantil média no Recife é de 
10.83 para 1.000 nascidos vivos e as internações causadas por diarreia são de 
0.6 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do Estado, 
o Recife fica nas posições 108 de 185 (mortalidade) e 78 de 185 (internação). 

Quando comparadas a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2.920 de 
5.570 e 3.103 de 5.570, respectivamente. De acordo com levantamento baseado 
em dados do DATASUS, cerca de 2,8 mil municípios brasileiros gastaram 

menos de R$ 403,37 na saúde de cada habitante durante todo o ano de 2017. O 
Recife está nessa lista, tendo aplicado R$ 340,97 por pessoa. A cidade ocupa o 
quarto lugar no ranking das capitais com o menor desempenho na aplicação 
de recursos na saúde, atrás apenas de Salvador (R$ 243,40), Maceió (R$ 294,46) 
e de João Pessoa (R$ 326,99). Na quinta posição, está Aracaju (R$ 347,44), 
seguida por Fortaleza (R$ 350,25), Natal (R$ 362,99) e São Luís (R$ 431,19). Com 
850.198 habitantes, Teresina (PI) é a capital que lidera, no Nordeste, o ranking 
de gastos per capita na saúde, com R$ 590,71 gastos em 2017.
 Deixando de priorizar a atenção básica, lógica preconizada pelo SUS, o 
atual sistema de saúde municipal passou a servir como uma espécie de muleta 
a fim de dar suporte a superlotada e mal distribuída rede estadual. Esta é a 
realidade apontada por especialistas, servidores, analistas e pela própria 
população, que sente na pele o desmonte de um modelo robusto de atenção 
primária que foi desenvolvido e montado durante as gestões do PT na capital 
pernambucana (2001-2012), quando foi observado um salto do investimento 
do Tesouro Municipal na saúde, passando de R$ 29,6 milhões em 2000 para R$ 
347 milhões em 2012.
 O início da gestão petista frente à PCR foi marcado por diagnósticos 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

complicados na rede de saúde municipal e por uma baixa cobertura do 
Programa Saúde da Família (PSF), quando só existiam 27 equipes e apenas 5% 
de cobertura populacional. Até os anos 2000, o Recife convivia com doenças 
endêmicas que já eram controladas na maior parte do país, como a filariose, 
tuberculose e a hanseníase. A partir da identificação da falta de alcance do 
sistema, o governo de João Paulo adotou a estratégia de criar um modelo 
focado na atenção à saúde através de ações como: ampliação na cobertura do 
PSF, criação e implantação do Programa Academia da Cidade (PAC); 
implantação do Tratamento Coletivo da Filariose; criação e estruturação do 
SAMU 192; garantia dos direitos trabalhistas aos profissionais do PFS; criação 
do Programa Farmácia da Família e outras ações fundamentais para o avanço 
do sistema de saúde municipal da cidade, fazendo com que o Recife 
vivenciasse, entre os anos 2001 e 2008, um crescimento exponencial nos 
serviços oferecidos à população. Destacam-se na gestão do petista a criação de 
213 novas Equipes de Saúde da Família (ESF), 113 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 
4 Urgências Odontológicas 24h, 4 Centros de Especialidade Odontológicas e 10 
Centros de Apoio Psicossocial -CAPS.
 O resultado da não priorização da atenção básica pelo atual governo 
trouxe graves prejuízos para o atendimento à população, em especial a que 
depende exclusivamente do serviço público. O fechamento e o sucateamento 
de postos e pontos de Unidades de Saúde da Família, o corte nos investimentos 
nas Equipes de Saúde da Família, o enfraquecimento dos Núcleos de Atenção à 
Saúde da Família (NASF’s), a demora na reposição de recursos humanos em 
todas as atividades na cadeia de saúde e outras medidas de abandono no 
modelo de atenção básica colocam em risco e trazem sofrimento à população. 
Os NASF’s até chegaram a ser extintos no final de 2019, mas, após imensa 
pressão social, o prefeito publicou decreto realocando orçamento de outras 
áreas de saúde para recomposição das equipes. Ao deixar de se investir na 
atenção básica, responsável pela prevenção e correção inicial de 
enfermidades, para se aplicar recursos em estruturas caras e pouco 
resolutivas, cria-se um modelo perverso, que segue interesses que não são os 
do povo. O custo mensal de manutenção de cada Upinha é de R$ 170 mil para as 
de atendimento dia e R$ 250 mil para as do modelo 24hs. A construção das 
unidades físicas, em média, tem um custo unitário de R$ 1,3 milhões. 
 Para se ter uma ideia da gravidade da situação basta observar o 
comparativo:  em 2012, havia um total de 255 equipes de Saúde da Família 
atuando no Recife, garantindo uma cobertura de cerca de 54% da população 
(cerca de 800 mil pessoas). Estas equipes estavam distribuídas em 212 

Unidades de Saúde da Família (USF). Atualmente, o número de equipes é 
maior (276) mas houve uma diminuição drástica de USFs (119). Ou seja, em 
sete anos, apesar do aumento de equipes, houve redução na quantidade de 
unidades e apenas 2% de ampliação na cobertura populacional.
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 Nos investimentos públicos em saúde, a cidade que faz propaganda do 
Hospital da Mulher, Hospital do Idoso, UPAs e Upinhas disputa com Teresina a 
terceira posição em investimentos dentro do quadro regional. Em 2018, por 
exemplo, o Recife ficou atrás da capital piauiense em recursos destinados à 
saúde, além de Salvador e Fortaleza também terem ficado à frente. Enquanto o 
Recife destinou R$ 627,2 milhões à área, Teresina aportou R$ 668,2 milhões, 
Salvador investiu R$ 766,9 milhões e Fortaleza, R$ 912,1 milhões.
 Segundo o IBGE, a taxa de mortalidade infantil média no Recife é de 
10.83 para 1.000 nascidos vivos e as internações causadas por diarreia são de 
0.6 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do Estado, 
o Recife fica nas posições 108 de 185 (mortalidade) e 78 de 185 (internação). 

Quando comparadas a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2.920 de 
5.570 e 3.103 de 5.570, respectivamente. De acordo com levantamento baseado 
em dados do DATASUS, cerca de 2,8 mil municípios brasileiros gastaram 

menos de R$ 403,37 na saúde de cada habitante durante todo o ano de 2017. O 
Recife está nessa lista, tendo aplicado R$ 340,97 por pessoa. A cidade ocupa o 
quarto lugar no ranking das capitais com o menor desempenho na aplicação 
de recursos na saúde, atrás apenas de Salvador (R$ 243,40), Maceió (R$ 294,46) 
e de João Pessoa (R$ 326,99). Na quinta posição, está Aracaju (R$ 347,44), 
seguida por Fortaleza (R$ 350,25), Natal (R$ 362,99) e São Luís (R$ 431,19). Com 
850.198 habitantes, Teresina (PI) é a capital que lidera, no Nordeste, o ranking 
de gastos per capita na saúde, com R$ 590,71 gastos em 2017.
 Deixando de priorizar a atenção básica, lógica preconizada pelo SUS, o 
atual sistema de saúde municipal passou a servir como uma espécie de muleta 
a fim de dar suporte a superlotada e mal distribuída rede estadual. Esta é a 
realidade apontada por especialistas, servidores, analistas e pela própria 
população, que sente na pele o desmonte de um modelo robusto de atenção 
primária que foi desenvolvido e montado durante as gestões do PT na capital 
pernambucana (2001-2012), quando foi observado um salto do investimento 
do Tesouro Municipal na saúde, passando de R$ 29,6 milhões em 2000 para R$ 
347 milhões em 2012.
 O início da gestão petista frente à PCR foi marcado por diagnósticos 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

FO
TO

: R
IC

AR
DO

 L
AB

AS
TI

ER

complicados na rede de saúde municipal e por uma baixa cobertura do 
Programa Saúde da Família (PSF), quando só existiam 27 equipes e apenas 5% 
de cobertura populacional. Até os anos 2000, o Recife convivia com doenças 
endêmicas que já eram controladas na maior parte do país, como a filariose, 
tuberculose e a hanseníase. A partir da identificação da falta de alcance do 
sistema, o governo de João Paulo adotou a estratégia de criar um modelo 
focado na atenção à saúde através de ações como: ampliação na cobertura do 
PSF, criação e implantação do Programa Academia da Cidade (PAC); 
implantação do Tratamento Coletivo da Filariose; criação e estruturação do 
SAMU 192; garantia dos direitos trabalhistas aos profissionais do PFS; criação 
do Programa Farmácia da Família e outras ações fundamentais para o avanço 
do sistema de saúde municipal da cidade, fazendo com que o Recife 
vivenciasse, entre os anos 2001 e 2008, um crescimento exponencial nos 
serviços oferecidos à população. Destacam-se na gestão do petista a criação de 
213 novas Equipes de Saúde da Família (ESF), 113 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 
4 Urgências Odontológicas 24h, 4 Centros de Especialidade Odontológicas e 10 
Centros de Apoio Psicossocial -CAPS.
 O resultado da não priorização da atenção básica pelo atual governo 
trouxe graves prejuízos para o atendimento à população, em especial a que 
depende exclusivamente do serviço público. O fechamento e o sucateamento 
de postos e pontos de Unidades de Saúde da Família, o corte nos investimentos 
nas Equipes de Saúde da Família, o enfraquecimento dos Núcleos de Atenção à 
Saúde da Família (NASF’s), a demora na reposição de recursos humanos em 
todas as atividades na cadeia de saúde e outras medidas de abandono no 
modelo de atenção básica colocam em risco e trazem sofrimento à população. 
Os NASF’s até chegaram a ser extintos no final de 2019, mas, após imensa 
pressão social, o prefeito publicou decreto realocando orçamento de outras 
áreas de saúde para recomposição das equipes. Ao deixar de se investir na 
atenção básica, responsável pela prevenção e correção inicial de 
enfermidades, para se aplicar recursos em estruturas caras e pouco 
resolutivas, cria-se um modelo perverso, que segue interesses que não são os 
do povo. O custo mensal de manutenção de cada Upinha é de R$ 170 mil para as 
de atendimento dia e R$ 250 mil para as do modelo 24hs. A construção das 
unidades físicas, em média, tem um custo unitário de R$ 1,3 milhões. 
 Para se ter uma ideia da gravidade da situação basta observar o 
comparativo:  em 2012, havia um total de 255 equipes de Saúde da Família 
atuando no Recife, garantindo uma cobertura de cerca de 54% da população 
(cerca de 800 mil pessoas). Estas equipes estavam distribuídas em 212 
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Unidades de Saúde da Família (USF). Atualmente, o número de equipes é 
maior (276) mas houve uma diminuição drástica de USFs (119). Ou seja, em 
sete anos, apesar do aumento de equipes, houve redução na quantidade de 
unidades e apenas 2% de ampliação na cobertura populacional.
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 Nos investimentos públicos em saúde, a cidade que faz propaganda do 
Hospital da Mulher, Hospital do Idoso, UPAs e Upinhas disputa com Teresina a 
terceira posição em investimentos dentro do quadro regional. Em 2018, por 
exemplo, o Recife ficou atrás da capital piauiense em recursos destinados à 
saúde, além de Salvador e Fortaleza também terem ficado à frente. Enquanto o 
Recife destinou R$ 627,2 milhões à área, Teresina aportou R$ 668,2 milhões, 
Salvador investiu R$ 766,9 milhões e Fortaleza, R$ 912,1 milhões.
 Segundo o IBGE, a taxa de mortalidade infantil média no Recife é de 
10.83 para 1.000 nascidos vivos e as internações causadas por diarreia são de 
0.6 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do Estado, 
o Recife fica nas posições 108 de 185 (mortalidade) e 78 de 185 (internação). 

Quando comparadas a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2.920 de 
5.570 e 3.103 de 5.570, respectivamente. De acordo com levantamento baseado 
em dados do DATASUS, cerca de 2,8 mil municípios brasileiros gastaram 

menos de R$ 403,37 na saúde de cada habitante durante todo o ano de 2017. O 
Recife está nessa lista, tendo aplicado R$ 340,97 por pessoa. A cidade ocupa o 
quarto lugar no ranking das capitais com o menor desempenho na aplicação 
de recursos na saúde, atrás apenas de Salvador (R$ 243,40), Maceió (R$ 294,46) 
e de João Pessoa (R$ 326,99). Na quinta posição, está Aracaju (R$ 347,44), 
seguida por Fortaleza (R$ 350,25), Natal (R$ 362,99) e São Luís (R$ 431,19). Com 
850.198 habitantes, Teresina (PI) é a capital que lidera, no Nordeste, o ranking 
de gastos per capita na saúde, com R$ 590,71 gastos em 2017.
 Deixando de priorizar a atenção básica, lógica preconizada pelo SUS, o 
atual sistema de saúde municipal passou a servir como uma espécie de muleta 
a fim de dar suporte a superlotada e mal distribuída rede estadual. Esta é a 
realidade apontada por especialistas, servidores, analistas e pela própria 
população, que sente na pele o desmonte de um modelo robusto de atenção 
primária que foi desenvolvido e montado durante as gestões do PT na capital 
pernambucana (2001-2012), quando foi observado um salto do investimento 
do Tesouro Municipal na saúde, passando de R$ 29,6 milhões em 2000 para R$ 
347 milhões em 2012.
 O início da gestão petista frente à PCR foi marcado por diagnósticos 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

complicados na rede de saúde municipal e por uma baixa cobertura do 
Programa Saúde da Família (PSF), quando só existiam 27 equipes e apenas 5% 
de cobertura populacional. Até os anos 2000, o Recife convivia com doenças 
endêmicas que já eram controladas na maior parte do país, como a filariose, 
tuberculose e a hanseníase. A partir da identificação da falta de alcance do 
sistema, o governo de João Paulo adotou a estratégia de criar um modelo 
focado na atenção à saúde através de ações como: ampliação na cobertura do 
PSF, criação e implantação do Programa Academia da Cidade (PAC); 
implantação do Tratamento Coletivo da Filariose; criação e estruturação do 
SAMU 192; garantia dos direitos trabalhistas aos profissionais do PFS; criação 
do Programa Farmácia da Família e outras ações fundamentais para o avanço 
do sistema de saúde municipal da cidade, fazendo com que o Recife 
vivenciasse, entre os anos 2001 e 2008, um crescimento exponencial nos 
serviços oferecidos à população. Destacam-se na gestão do petista a criação de 
213 novas Equipes de Saúde da Família (ESF), 113 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 
4 Urgências Odontológicas 24h, 4 Centros de Especialidade Odontológicas e 10 
Centros de Apoio Psicossocial -CAPS.
 O resultado da não priorização da atenção básica pelo atual governo 
trouxe graves prejuízos para o atendimento à população, em especial a que 
depende exclusivamente do serviço público. O fechamento e o sucateamento 
de postos e pontos de Unidades de Saúde da Família, o corte nos investimentos 
nas Equipes de Saúde da Família, o enfraquecimento dos Núcleos de Atenção à 
Saúde da Família (NASF’s), a demora na reposição de recursos humanos em 
todas as atividades na cadeia de saúde e outras medidas de abandono no 
modelo de atenção básica colocam em risco e trazem sofrimento à população. 
Os NASF’s até chegaram a ser extintos no final de 2019, mas, após imensa 
pressão social, o prefeito publicou decreto realocando orçamento de outras 
áreas de saúde para recomposição das equipes. Ao deixar de se investir na 
atenção básica, responsável pela prevenção e correção inicial de 
enfermidades, para se aplicar recursos em estruturas caras e pouco 
resolutivas, cria-se um modelo perverso, que segue interesses que não são os 
do povo. O custo mensal de manutenção de cada Upinha é de R$ 170 mil para as 
de atendimento dia e R$ 250 mil para as do modelo 24hs. A construção das 
unidades físicas, em média, tem um custo unitário de R$ 1,3 milhões. 
 Para se ter uma ideia da gravidade da situação basta observar o 
comparativo:  em 2012, havia um total de 255 equipes de Saúde da Família 
atuando no Recife, garantindo uma cobertura de cerca de 54% da população 
(cerca de 800 mil pessoas). Estas equipes estavam distribuídas em 212 

Unidades de Saúde da Família (USF). Atualmente, o número de equipes é 
maior (276) mas houve uma diminuição drástica de USFs (119). Ou seja, em 
sete anos, apesar do aumento de equipes, houve redução na quantidade de 
unidades e apenas 2% de ampliação na cobertura populacional.
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 Nos investimentos públicos em saúde, a cidade que faz propaganda do 
Hospital da Mulher, Hospital do Idoso, UPAs e Upinhas disputa com Teresina a 
terceira posição em investimentos dentro do quadro regional. Em 2018, por 
exemplo, o Recife ficou atrás da capital piauiense em recursos destinados à 
saúde, além de Salvador e Fortaleza também terem ficado à frente. Enquanto o 
Recife destinou R$ 627,2 milhões à área, Teresina aportou R$ 668,2 milhões, 
Salvador investiu R$ 766,9 milhões e Fortaleza, R$ 912,1 milhões.
 Segundo o IBGE, a taxa de mortalidade infantil média no Recife é de 
10.83 para 1.000 nascidos vivos e as internações causadas por diarreia são de 
0.6 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do Estado, 
o Recife fica nas posições 108 de 185 (mortalidade) e 78 de 185 (internação). 

Quando comparadas a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2.920 de 
5.570 e 3.103 de 5.570, respectivamente. De acordo com levantamento baseado 
em dados do DATASUS, cerca de 2,8 mil municípios brasileiros gastaram 

menos de R$ 403,37 na saúde de cada habitante durante todo o ano de 2017. O 
Recife está nessa lista, tendo aplicado R$ 340,97 por pessoa. A cidade ocupa o 
quarto lugar no ranking das capitais com o menor desempenho na aplicação 
de recursos na saúde, atrás apenas de Salvador (R$ 243,40), Maceió (R$ 294,46) 
e de João Pessoa (R$ 326,99). Na quinta posição, está Aracaju (R$ 347,44), 
seguida por Fortaleza (R$ 350,25), Natal (R$ 362,99) e São Luís (R$ 431,19). Com 
850.198 habitantes, Teresina (PI) é a capital que lidera, no Nordeste, o ranking 
de gastos per capita na saúde, com R$ 590,71 gastos em 2017.
 Deixando de priorizar a atenção básica, lógica preconizada pelo SUS, o 
atual sistema de saúde municipal passou a servir como uma espécie de muleta 
a fim de dar suporte a superlotada e mal distribuída rede estadual. Esta é a 
realidade apontada por especialistas, servidores, analistas e pela própria 
população, que sente na pele o desmonte de um modelo robusto de atenção 
primária que foi desenvolvido e montado durante as gestões do PT na capital 
pernambucana (2001-2012), quando foi observado um salto do investimento 
do Tesouro Municipal na saúde, passando de R$ 29,6 milhões em 2000 para R$ 
347 milhões em 2012.
 O início da gestão petista frente à PCR foi marcado por diagnósticos 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.

complicados na rede de saúde municipal e por uma baixa cobertura do 
Programa Saúde da Família (PSF), quando só existiam 27 equipes e apenas 5% 
de cobertura populacional. Até os anos 2000, o Recife convivia com doenças 
endêmicas que já eram controladas na maior parte do país, como a filariose, 
tuberculose e a hanseníase. A partir da identificação da falta de alcance do 
sistema, o governo de João Paulo adotou a estratégia de criar um modelo 
focado na atenção à saúde através de ações como: ampliação na cobertura do 
PSF, criação e implantação do Programa Academia da Cidade (PAC); 
implantação do Tratamento Coletivo da Filariose; criação e estruturação do 
SAMU 192; garantia dos direitos trabalhistas aos profissionais do PFS; criação 
do Programa Farmácia da Família e outras ações fundamentais para o avanço 
do sistema de saúde municipal da cidade, fazendo com que o Recife 
vivenciasse, entre os anos 2001 e 2008, um crescimento exponencial nos 
serviços oferecidos à população. Destacam-se na gestão do petista a criação de 
213 novas Equipes de Saúde da Família (ESF), 113 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 
4 Urgências Odontológicas 24h, 4 Centros de Especialidade Odontológicas e 10 
Centros de Apoio Psicossocial -CAPS.
 O resultado da não priorização da atenção básica pelo atual governo 
trouxe graves prejuízos para o atendimento à população, em especial a que 
depende exclusivamente do serviço público. O fechamento e o sucateamento 
de postos e pontos de Unidades de Saúde da Família, o corte nos investimentos 
nas Equipes de Saúde da Família, o enfraquecimento dos Núcleos de Atenção à 
Saúde da Família (NASF’s), a demora na reposição de recursos humanos em 
todas as atividades na cadeia de saúde e outras medidas de abandono no 
modelo de atenção básica colocam em risco e trazem sofrimento à população. 
Os NASF’s até chegaram a ser extintos no final de 2019, mas, após imensa 
pressão social, o prefeito publicou decreto realocando orçamento de outras 
áreas de saúde para recomposição das equipes. Ao deixar de se investir na 
atenção básica, responsável pela prevenção e correção inicial de 
enfermidades, para se aplicar recursos em estruturas caras e pouco 
resolutivas, cria-se um modelo perverso, que segue interesses que não são os 
do povo. O custo mensal de manutenção de cada Upinha é de R$ 170 mil para as 
de atendimento dia e R$ 250 mil para as do modelo 24hs. A construção das 
unidades físicas, em média, tem um custo unitário de R$ 1,3 milhões. 
 Para se ter uma ideia da gravidade da situação basta observar o 
comparativo:  em 2012, havia um total de 255 equipes de Saúde da Família 
atuando no Recife, garantindo uma cobertura de cerca de 54% da população 
(cerca de 800 mil pessoas). Estas equipes estavam distribuídas em 212 

Unidades de Saúde da Família (USF). Atualmente, o número de equipes é 
maior (276) mas houve uma diminuição drástica de USFs (119). Ou seja, em 
sete anos, apesar do aumento de equipes, houve redução na quantidade de 
unidades e apenas 2% de ampliação na cobertura populacional.



 
 

 

62

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.
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 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

| Educação

 Quando analisamos os recursos destinados à educação, o Recife se 
mantém na terceira posição do ranking regional, outro contraste com o 
marketing de “capital do Nordeste” usado na campanha da PCR. Enquanto o 
Recife destinou R$ 871,7 milhões para o ensino, o aporte da capital baiana foi 
de R$ 1,19 bilhão. O da capital cearense foi de R$ 1,26 bilhão.
 Assim como tem feito na área da Saúde, a gestão do PSB no Recife 
quer transformar a educação em um território da iniciativa privada. A gestão 
vem sistematicamente firmando “parcerias” e contratos com fundações e 
outras instituições que representam grandes corporações, a exemplo da 
empresa Positivo, Fundações Lemann (de Jorge Paulo Lemann, dono da 
Ambev e um dos bilionários brasileiros) e da gigante inglesa Pearson, 
empresa ligada à educação presente em vários países do mundo. A 
privatização da Educação do Recife, embalada pelo pomposo nome de 
“Escola do Futuro”, passa por várias etapas e atinge inclusive a Gestão 
Escolar, uma vez que até mesmo o Projeto Político Pedagógico (PPP), 
instrumento que reflete a proposta educacional da escola, está sendo 
construído por empresas contratadas e não mais através do debate entre a 
escola (gestão), os professores e a comunidade. 
 A especialista Carmem Dolores Alves, ex-professora, coordenadora, 
gestora e membro da equipe técnica da rede municipal – também integrante 
do Fórum Municipal Popular de Educação do Recife – tece críticas a respeito 
dessa realidade. “A peculiaridade dessas parcerias firmadas entre o poder 
público local e as empresas privadas são percebidas através de compras que 
se disseminam em vários sistemas de ensino. Essas compras representam 

Inspirado nos símbolos 
artísticos do Barroco do século 
dezoito, o Movimento 
Armorial surgiu “oficialmente” 
no dia 18 de outubro de 1970 a 
partir de um concerto e de 
uma exposição de artes 
plásticas na Igreja de São 
Pedro dos Clérigos do Recife, 
ganhando o apoio oficial da 
prefeitura da cidade. Com o 
objetivo de criar obras 
eruditas oriundas de 
elementos da cultura popular do Nordeste, a Arte Armorial visava se contrapor 
ao bombardeio da indústria cultural norte-americana no Brasil. Além de 
Ariano Suassuna, nomes importantes da cena recifense fizeram parte do 
movimento, tais como Capiba e Francisco Brennand. Este movimento é vasto e 
engloba atividades como pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, dança, 
arquitetura, literatura, música, xilogravura e produção de cerâmicas.
 Já nos anos 80, conhecido historicamente como “década perdida” e 
marcada pelo fim da ditadura militar e por uma grave crise econômica, há uma 
desaceleração nos investimentos feitos no Nordeste. Pernambuco vê seu 
crescimento anual cair na primeira metade da década de 80 para, em média, 

2,4% ao ano, contra 4,4% do Nordeste. Após 1985, movido pelo peso das 
indústrias de fiação e tecelagem, alimentação e de vestuário do Recife e do 
crescimento do polo gesseiro e de confecções, o estado passa a crescer, em 
média, 3,5% ao ano, enquanto o Nordeste chegava aos 3,3%. Apesar da 
instabilidade econômica do período, é em 85 que, no Recife, é fundado o 
complexo médico-hospitalar que, hoje, é o maior do Norte e Nordeste e o 
segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. O Polo Médico 
possui mais de oitocentos leitos, emprega mais de cinco mil funcionários, 
conta com 69 serviços especializados e, por mês, realiza mais de 20 mil 
atendimentos nas emergências e mais de dois mil internamentos. 
 Apesar da relevância de Pernambuco no cenário nordestino ser 
inquestionável, a desaceleração do crescimento do estado nas duas últimas 
décadas do século passado foi um fator que permitiu o protagonismo de 
outrora tornar-se algo do passado. Embora a crise fiscal e financeira dos anos 
80 e 90 tenha atingido todos os estados nordestinos, os pernambucanos viram 
a taxa média anual de crescimento do PIB cair de forma vertiginosa. Isolando 
os três principais polos do Nordeste como exemplo, temos os seguintes dados: 
Entre 1970-80, o PIB de Pernambuco cresceu 8,6%, o Ceará 10,8% e a Bahia 
8,8%. Entre 1980-90, Pernambuco cresceu 3,5%, enquanto Ceará e Bahia 
cresceram 4,7% e 3,7%, respectivamente. Já entre 1990-95, Pernambuco 
apresentou um crescimento de 1,5%, enquanto o Ceará cresceu 5,3% e a Bahia 
2,2%. Os números relativos ao crescimento econômico de cada estado têm 
influência direta nas capitais, fazendo com que Recife passasse a dividir o 
protagonismo com Salvador e Fortaleza.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

mais do que a simples aquisição de materiais didáticos. Trata-se de uma 
estratégia por meio da qual o setor privado amplia seu mercado ao incidir 
sobre o espaço público, ocasionando a transferência de responsabilidades do 
setor público para a iniciativa privada”. Para ela, cujo doutorado é na área de 
Políticas Públicas, a rede municipal de educação ainda tem sofrido com novas 
situações causadas pela atual administração. “São recorrentes as questões 
ligadas à infraestrutura básica, como a falta de água potável, problemas com 
esgoto sanitário, rachaduras e problemas nas redes elétricas e hidráulicas”.
 Corroborando com o que diz a pesquisadora, as deficiências da rede 
municipal de educação puderam ser observadas também em vistorias in loco 
feitas pelo vereador André Régis (PSDB) nos últimos três anos.  Nas 315 unidades 
do sistema, sendo 84 creches e 231 escolas, os seguintes números foram 
obtidos, segundo informações do legislador (que faz oposição ao governo):
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 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

 70% das escolas funcionam em prédios onde há infiltrações, 
rachaduras ou risco de choque elétrico;
 54% das escolas funcionam em prédios onde não há saneamento básico;
 56% das escolas não possuem extintores de incêndio em condições 
de funcionamento;
 72% das escolas possuem salas sem climatização;
 Nenhuma escola possui todos os itens de acessibilidade; 
 Apenas 13% das escolas da rede possuem banheiros plenamente 
adaptados para cadeirantes;
 Apenas 24% das escolas possuem rampas de acesso para 
cadeirantes;
 Apenas 18% das escolas possuem piso tátil;

 O atual prefeito também é responsável pela publicação do decreto n° 
32.761, criando o Programa de Letramento do Recife (Proler), que utiliza a 
metodologia Alfaletrando, criada pela educadora Magda Soares. Este projeto 
é um dos carros chefes da parceria entre a instituição criada e dirigida pela 
mineira com as fundações Lemann e Pearson do Brasil. Na prática, o 
programa, que desde 2014 vinha sendo desenvolvido na PCR como um piloto, 
tem como objetivo unificar uma política pública de alfabetização para a 
Educação do Município do Recife Ciclo de Introdução (Educação Infantil - 
Grupos IV e V) e Ciclo Básico (do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º Ano). 
Através deste formato, a PCR importou uma metodologia sem diálogo com a 
comunidade e com os professores.  Na prática, os professores estão tendo 
que adaptar o conteúdo para atender aos interesses privados. 

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na visão de Carmem Dolores, a atual gestão não respeita a 
individualidade pedagógica dos professores e o desenvolvimento individual 
de cada aluno. Uma das maiores críticas da pesquisadora em relação a 
maneira como Geraldo Júlio vem administrando a educação municipal são as 
altas cifras gastadas sem licitação em programas educacionais. O Robótica 
Na Escola, o Mente Inovadora, o Aprova Recife e o Programa de Letramento 
do Recife são projetos que foram aprovados através de inexigibilidade, ou 
seja, a licitação foi inexigível. Somados, o montante desses quatro programas 
superou os R$ 31 milhões. “É muito estranho ver projetos simples, como é o 
caso do Projeto Aprova Recife, que se baseia na compra de livros, ser feito 
sem licitação”, avalia Carmem. Outro grave problema tem sido a terceirização 
de professores e de pedagogos através de contratações temporárias via 
empresas privadas. Os relatos da categoria apontam ainda a existência de 
déficit de mão de obra, especialmente na Educação Infantil. A falta de 
material de limpeza e de higiene também tem sido alvo de reclamações em 
toda a rede municipal, a ponto de os profissionais terem que comprar itens, 
como papel higiênico, desinfetante e outros materiais.
 Números relativos a 2014 até 2018 mostram uma desaceleração nas 
despesas ligadas à educação do Recife, sugerindo uma falta de atenção da 
atual gestão para um dos problemas mais latentes do município, do estado e 
do país. A nível de comparação, entre os anos 2000 e 2007, período no qual o 
poder executivo municipal estava sob o comando de João Paulo, o Recife saiu 
de um patamar de investimentos de R$ 137,2 milhões para R$ 357 milhões. 
Ainda durante os oito anos do petista frente à PCR, a rede de ensino foi 
ampliada com a contratação de 2.645 professores, com a construção de 
oitenta e cinco escolas e creches e com reformas de 174 unidades escolares, 
além de ter ganho o primeiro Centro de Formação de Professores.
 Atualmente, contrastando com a gestão do petista, a eleição para a 
escolha dos gestores escolares deixou de ser realidade e os nomes passaram 
a ser indicados pela PCR sem qualquer tipo de consulta à comunidade ou aos 
profissionais das unidades. Em relação ao programa de Educação de Jovens e 
Adultos, o desmonte do EJA pode ser observado através dos números. Em 
2006, auge do projeto, 140 escolas abrigavam 13 mil alunos com mais de 15 
anos para aulas noturnas. Hoje, segundo estimativas de profissionais da rede 
municipal, o Programa Lição de Vida (como foi rebatizado o EJA no Recife) 
tem menos de 8 mil alunos matriculados e 120 escolas participantes. Na 
Educação Especial (para crianças com qualquer tipo de deficiência), há 
déficit de profissionais e na maioria das salas integradas o acompanhamento 
destes alunos é feito por estagiários sem a devida capacitação profissional. O 

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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Centro de Formação Paulo Freire, em um claro avanço do modelo de 
privatização, está sendo desmontado. O local, que já contou com 52 
profissionais dedicados à formação e à reciclagem de profissionais do 
sistema municipal, hoje conta com 38.   
 Além dos déficits estruturais das escolas e das creches, outro 
problema relacionado à educação permeia a gestão de Geraldo Júlio. 
Aprovado em 2015, o Plano Municipal de Educação (PME) do Recife foi 
amplamente criticado por estudantes e por representantes do Sindicato 
Municipal dos Professores de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere) por 
vetar a inclusão de questões de gênero e por não discutir os tópicos 
abordados na 10ª Conferência Municipal de Educação (Comude). 
Reconhecidamente conservadora, a bancada evangélica na Casa José 
Mariano considerou o veto das discussões sobre ideologia de gênero como 
uma vitória, contrariando com as diretrizes do PME que estabelecem a 
difusão dos princípios da equidade, promoção humanística, formação da 
cidadania e da superação das desigualdades educacionais.
 Em relação à educação infantil, números obtidos através do 
Ministério Público, Conselhos Tutelares e de outras fontes ligadas à defesa dos 
direitos das crianças apontam que há mais de 63 mil pessoas com menos de 
três anos de idade que não têm acesso à creche no Recife, expondo outro grave 
problema da capital. Esta realidade agride frontalmente a Lei Federal 9.394/96 
(Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional), que, no artigo 29, estabelece 
a necessidade da educação infantil até os cinco anos na primeira etapa da 
educação básica. De acordo com dados do IBGE, o número de crianças com 
menos de três anos na capital pernambucana (até meados de 2020) é de 81 
mil. Deste total, 18 mil crianças do Recife estão matriculadas em creche, de 
acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação e do Ministério da 
Educação. Contudo, apenas sete mil estão em unidades municipais ou que 
tem convênio com a PCR. Atualmente, a rede municipal é formada por 58 
creches municipais e 25 comunitárias conveniadas. Ainda segundo 
informações de profissionais do sistema, das 84 creches, pelo menos 30 
funcionariam em um modelo de creche-escola, que une em um mesmo 
espaço físico os alunos da educação infantil e as crianças menores de três 
anos, contrariando a legislação.
 O número insuficiente de vagas em creches e a falta de 
transparência na lista de espera também é uma queixa permanente das 
famílias. Em bairros como o Ibura, por exemplo, relatos extraoficiais de 
profissionais da rede apontam um número superior a cento e vinte crianças 
a espera de vaga. É importante lembrar que, desde 2016, a PCR foi notificada 

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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| Esporte E Lazer

 Embora o sol, as praias, o clima tropical e as belezas históricas do 
Recife sejam um chamariz convidativo ao esporte e ao lazer, a cidade, hoje, 
tem poucas opções de atividades gratuitas. Praças, parques e outros 
equipamentos públicos apresentam, em sua maioria, problemas de 
manutenção, além de iluminação e segurança deficitárias. Calçadas 
esburacadas, ruas desregulares, lixo e mato alto não incentivam moradores a 
usufruírem e aproveitarem o próprio município. É comum ver os espaços 
públicos subutilizados em todo o Recife. As poucas iniciativas existentes não 
são suficientes e, em sua maioria, apresentam falhas estruturais:
 O Recife Antigo de Coração é um projeto de caráter lúdico para que 
recifenses e turistas aproveitem e vivam a cidade. Com início em março de 
2013, a ação prevê o fechamento de várias ruas para o trânsito a fim de 
beneficiar pessoas que buscam um espaço amplo de lazer. No início, diversas 
atividades ligadas à música, dança, teatro e a esportes eram realizadas em 
parcerias com entidades, clubes e associações. Com o passar do tempo, o 
projeto, salvo datas muito específicas, passou a ser apenas o fechamento de 
ruas para que a população ande de bicicleta, patins, skate ou simplesmente 
caminhe pela região. A falta de atividades e a ausência de policiamento 
efetivo, especialmente à noite, acabou trazendo diversos problemas, como a 
ocorrência de arrastões, assaltos e tumultos. A ação continua ocorrendo no 
último domingo de cada mês. 
 As Academias Recife, construídas no modelo das Academias da 
Cidade, tinham como objetivo proporcionar o acesso gratuito a 
equipamentos de musculação e a instrução de profissionais.  Funcionam ao 
ar livre em parques e praças de vários bairros e localidades. Cada academia 
conta com 19 equipamentos (todos em aço inoxidável) e o horário de 
funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 9h30 e das 17h às 21h, 

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.

pelo MPPE sobre a obrigatoriedade de não deixar nenhuma criança sem vaga 
em creches.  No final da gestão de João da Costa, em 2012, havia recurso em 
caixa – dinheiro carimbado do MEC - para a construção de 22 creches. Apesar 
disso, a gestão do PSB entregou, até o último mês de janeiro, apenas 15 destes 
equipamentos. Parte dos recursos era oriundo do Fundeb/PAC e, sem as 
devidas contrapartidas do município, teve que ser devolvido. Além disto, das 
36 escolas em tempo integral prometidas em sua campanha na primeira 
eleição, Geraldo Júlio entregou apenas 12 até o momento. 



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

e aos sábados, das 6h às 10h. De acordo com profissionais de educação física 
que trabalham nos locais, tem sido comum a falta de material de limpeza e de 
higienização dos equipamentos, assim como a presença de mão de obra para 
as atividades de manutenção destes equipamentos. Também há reclamações 
por parte dos profissionais sobre a ausência de reciclagem e sobre a falta de 
segurança em áreas de maior vulnerabilidade. Usuários das academias 
também criticam a forma como a administração local tem gerido os 
equipamentos. O professor Iuri Holanda, em depoimento para o site de 
jornalismo G1, em 2018, apontava para a falta de manutenção apropriada na 
academia localizada no Segundo Jardim de Boa Viagem, enquanto a 
advogada Paula Queiroz fez então uma provocação: “a gente tem que 
improvisar fazendo os exercícios. É bom chamar o prefeito pra vir malhar 
aqui, para que ele veja do que estamos precisando”.

 Outra ação promovida pela PCR é a ciclofaixa de turismo e lazer, que 
foi implantada em 2013 e funciona nos domingos e nos feriados nacionais, 
das 7h às 16h, e é destinada ao tráfego exclusivo para bicicletas, skates e 
patins. O percurso corta, hoje, 31 bairros do Recife, passando pelas zonas 
Norte, Sul e Oeste, totalizando 36,5 quilômetros de faixa exclusiva. O ponto de 
convergência entre as três rotas é o Marco Zero, no Recife Antigo. Dados da 
própria PCR apontam uma queda sistemática da utilização deste 

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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projeto/equipamento. A média diária de utilização caiu de 17 mil pessoas, em 
2016, para menos de 12 mil, em 2018. Entre as razões para essa queda, 
segundo especialistas em mobilidade e militantes do ciclo-ativismo está a 
falta de investimento em novas rotas, a ausência de uma estrutura de apoio 
(banheiro químicos, por exemplo) ao longo das rotas, a falta de segurança, 
inclusive com incidência de quedas por conta de irregularidades no 
calçamento, e a ausência de atividades secundárias ao pedalar.
 Os eixos temáticos abordados neste capítulo são um pequeno 
demonstrativo de como a atual gestão está tratando o Recife. A estagnação da 
cidade é perceptível em vários aspectos e a discussão de uma cidade mais 
moderna, justa e eficiente parece não ter entrado em pauta nos últimos oito 
anos. Problemas históricos e atuais dificilmente estão sendo enfrentados e, 
do ponto de vista estrutural, a capital não apresenta projetos que possam 
beneficiar a população. A outrora praça mais densa do Nordeste parou no 
tempo, vide que a última grande obra existente foi a Via Mangue. Não há 
debates sobre novos caminhos que recoloquem o Recife na rota do 
crescimento e as difíceis situações parecem ser eternas por estarem a tanto 
tempo no nosso cotidiano.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.

 O conceito de “cidade inteligente” (em inglês, smart city) tem sido 
bastante debatido ao redor do mundo nos últimos anos. A fim de encontrar 
formas inovadoras e sustentáveis para solucionar problemas causados pelo 
aumento populacional e suas consequências (mais carros nas ruas, mais 
trânsito, mais emissão de gases poluentes, mais produção de lixo, etc.), a 
tecnologia tem sido uma aliada na busca de soluções para estas questões. O 
nosso projeto Recife Cidade Inteligente, que tem sido discutido com os 
recifenses desde o início de 2020, se alinha a essa perspectiva que prevê 
melhorias em vários âmbitos, como mobilidade e saúde, e tem o objetivo de 
tornar o município mais democrático e mais palatável para o gosto de todos os 
recifenses. Segundo o Cities in Motion Index, do IESE Business School na 
Espanha, nove eixos indicam o nível de inteligência de uma cidade:

 Capital humano
 Coesão social
 Economia
 Meio ambiente
 Governança
 Planejamento urbano
 Alcance internacional
 Tecnologia
 Mobilidade e transporte

 Apesar de existirem variáveis que possibilitam um município ser 
considerado como cidade inteligente, o objetivo deste conceito é sanar ou 
mitigar problemas específicos do dia-a-dia de determinada população, já que 
cada cidade tem necessidades e problemas particulares. Em Moscou, capital 
da Rússia, por exemplo, os caóticos congestionamentos e o denso volume de 
carros impossibilitam que a simples localização de uma vaga de 
estacionamento na rua seja rápida e fácil. Para tentar solucionar esta questão, 
uma empresa inglesa de tecnologia está desenvolvendo um projeto que 



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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permite que o motorista identifique um local para estacionar antes mesmo de 
sair de casa. Através de sensores instalados nas ruas, o aplicativo inglês 
consegue relatar exatamente onde e quando os espaços estão vagos.
 Outra conhecida megalópole que se enquadra no conceito de smart 
city é Barcelona. Os catalães são reconhecidos pelos investimentos na gestão 
de resíduos sólidos. Lá, o sistema de recolhimento de lixo é formado por 
escotilhas (espalhadas por toda cidade) que recolhem os dejetos de hora em 
hora durante todos os dias da semana. Em uma tubulação que fica a cinco 
metros da superfície, o material viaja até 70 quilômetros por hora com destino 
ao centro de coleta. Neste, o lixo é separado entre matéria reciclável ou 
orgânica. O primeiro, recicla-se. Já o segundo é transformado em um 
combustível que move turbinas geradoras de eletricidade. 
 Além das duas cidades, Songdo, na Coréia do Sul, é mais um exemplo 
de smart city. Porém, diferentemente de Moscou e de Barcelona, Songdo não 
teve que se readequar para desenvolver projetos tecnológicos e sustentáveis a 
fim de solucionar problemas recorrentes da população de uma metrópole 
histórica. Desenvolvida desde 2002 e construída desde 2004, a cidade coreana 
foi planejada para priorizar o transporte público ao invés dos carros. Sendo 
assim, ônibus, metrô e bicicletas dão o tom no município no qual um plano 
urbanístico foi projetado para que parques, empresariais, escolas e hospitais 
estejam relativamente próximos das residências – os apartamentos 
residenciais, os comércios e os serviços foram construídos a uma distância de 
12 minutos das paradas de ônibus e das estações de metrô. Songdo ainda tem 
80 quilômetros de ciclovias ao redor da cidade que se interligam com mais de 
144 quilômetros de malha cicloviária existentes em seu interior, além de 40% 
de área reservada para espaços verdes.
 As três cidades inteligentes trazidas neste capítulo servem para 
ilustrar algumas medidas reconhecidamente benéficas para o melhor 
convívio e bem-estar social de moradores das respectivas cidades. Os 
exemplos citados também mostram as duas formas de se pensar a formação 
de uma smart city: construir uma cidade planejada  do zero que seja 
inteiramente projetada a fim de obter resoluções tecnológicas e sustentáveis 
ou identificar e reavaliar os problemas existentes em determinada cidade para 
que soluções e melhorias sejam pensadas a partir de deficiências estruturais 
recorrentes no dia-a-dia da população.
 Apesar da eficiência que uma cidade planejada do zero pode ter, 
como o caso de Songdo, é fato que o elevado montante gasto para sua 
construção é um ponto que impossibilita que esta ação seja vista como algo 
palpável dentro da esmagadora maioria dos países no mundo. Para se ter ideia, 

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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o valor da cidade coreana gira em torno de 40 bilhões de dólares. Por isto, a real 
possibilidade de transformar o Recife em uma smart city é repensar a cidade 
em cima da estrutura atualmente existente - e é isso o que o projeto que 
apresentamos ao Recife pretende fazer.

 

O Recife Cidade Inteligente tem como objetivo tornar a capital pernambucana 
mais segura, mais acessível, mais igualitária, mais verde, menos 
congestionada. Nosso compromisso é combater as desigualdades sociais, 
crescer economicamente a partir da inclusão social, oferecer creche para 
todos os bairros da cidade, zerar o número de palafitas e dar moradia digna 
para as pessoas que vivem nessas estruturas. A proposta também almeja o 
saneamento e abastecimento de água para todos – principalmente para 
periferia -, além de discutir soluções estruturais para os pontos de risco nos 
morros, manter a cidade limpa, segura e iluminada. Vamos transformar o 
Recife em uma cidade verdadeiramente altiva. O programa é pensado a partir 
de cinco eixos principais: Saúde, Educação, Mobilidade e Segurança, Cultura, 
Esporte e Lazer, Combate às desigualdades.  Todos serão detalhados a seguir:

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.

 Além dos problemas citados no capítulo anterior, existem outros 
gargalos na área de saúde da cidade. Hoje, dos 250 equipamentos existentes na 
rede municipal, somente 38 realizam exames, sejam eles clínicos, laboratoriais 
ou de imagem. Desse total, apenas sete unidades executam exames de média 
complexidade e três de alta complexidade. A estrutura da rede ainda é formada 
por 45 clínicas e laboratórios privados conveniados. Segundo dados obtidos 
pela equipe de pesquisa deste livro junto à Central de Regulação de Saúde da 
Prefeitura do Recife, cerca de 44% de todos os exames e terapias solicitadas pelo 
sistema de saúde da cidade em 2019 foram realizados nos espaços contratados 
pela Secretaria de Saúde do Recife, o que significa gasto de dinheiro público 
para manutenção de serviços de parceiros privados.
 As informações da central também constatam que o tempo médio de 
espera para os exames varia de acordo com o serviço solicitado pelo cidadão: 
para exames de raio-x, a espera dura uma média de dois meses; para 
ultrassom, dois a quatro meses (para gestantes, de um a dois meses); para 
exames de imagem de maior complexidade (mamografia, ressonância 
magnética, tomografia, angiografia, etc), a espera é de quatro a seis  meses; 
para endoscopia e colonoscopia são no mínimo cinco meses de espera, 
podendo chegar a sete; quem precisa de exames neurológicos e cardiológicos 
(eletroencefalograma, ecocardiogramas, etc.)  precisa esperar de três a cinco 
meses; já os exames oftalmológicos levam cerca de quatro a seis meses para 
serem realizados. Os exames laboratoriais, que não são colhidos nas próprias 
unidades de saúde da rede, demoram até um mês para serem agendados nos 
laboratórios conveniados. 
 Para terminar com essa insustentável espera, o Recife Cidade 
Inteligente pretende criar três Centros Municipais Integrados de Diagnóstico. 
A ideia é atender as demandas da rede primária de forma ágil e eficiente e 
funcionar em horário ampliado (das 7h às 19h). Os centros realizarão todos os 
tipos de exame de baixa e média complexidade, além de terapias de 
reabilitação (fisioterapia, terapia ocupacional, acupuntura, etc.). 
 A marcação dos procedimentos continuará sendo feita através da 
Central de Regulação de Saúde da Prefeitura do Recife – que ganhará novo 
fôlego a partir da disponibilização dos serviços em rede própria, pública, ampla 
e completa. Os pacientes poderão ser atendidos nos centros para a realização de 
todos os exames solicitados no menor espaço de tempo possível, inclusive 
sendo priorizado o atendimento para múltiplos exames no mesmo dia para 



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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evitar que o usuário precise realizar vários deslocamentos em dias diferentes.
  A previsão inicial é de que os centros integrados sejam construídos 
da seguinte maneira: um na Zona Norte, um na Zona Sul e um na Zona 
Noroeste. A opção pela localização das unidades segue a lógica de atender o 
maior número possível de pessoas considerando a divisão das RPA’s. 
 O centro da área Norte teria abrangência sobre as RPA’s 1, 2 e 3, que, 
juntas, concentram 39,82% da população do Recife (cerca de 612,3 mil 
pessoas), distribuídas em 59 bairros – Boa Vista, Santo Amaro, Encruzilhada, 
Alto José Bonifácio, entre outros. O centro da área Sul atenderia a RPA 6, que 
possui 24,88% da população do recife (cerca de 383 mil pessoas), distribuídas 
em 8 grandes bairros – Boa Viagem, Brasília Teimosa, Jordão etc. O centro da 
área Noroeste é destinado a atender a demanda das RPA’s 4 e 5, que somam 
35,29% da população do Recife (pouco mais de 542 mil pessoas), distribuídas 
em 28 bairros – Madalena, Torre, Areias, Barros etc. A partir desta divisão, as 
populações das zonas Norte, Sul e Noroeste da cidade terão um Centro 
Municipal Integrado de Diagnósticos acessível e útil, além de um sistema de 
saúde municipal mais rápido e menos burocrático. 

 Além do centro integrado, o Recife Cidade Inteligente quer 
desenvolver um olhar atento através da Rede de Atenção Básica e da Rede de 
Atenção Especializada, que será dividida em: Rede de Atenção Ambulatorial 
Especializada, Rede de Atenção Hospitalar, Rede de Urgência e Emergência, 
Rede de Atenção Psicossocial, Serviço de Atenção Domiciliar Municipal, 
Política Municipal de Assistência Farmacêutica, Vigilância em Saúde e Redes 
Especiais de Atenção à Saúde Direcionada (mulher, materno-infantil, idoso, 

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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É NECESSÁRIA A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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pessoas com deficiências, população LGBTQI+, população negra e população 
em situação de vulnerabilidade social). Integradas entre si, ambas as redes 
serão marcadas por:

 1. Rede de Atenção Básica

 A estruturação da Rede de Atenção Primária à Saúde (APS) será 
prioritária. Ações voltadas para sua ampliação e qualificação serão 
desenvolvidas, garantindo profissionais qualificados, estruturas físicas 
adequadas, equipamentos funcionando e medicamentos e insumos 
suficientes. O acesso aos serviços será facilitado a todos os cidadãos e cidadãs 
nas proximidades do seu local de moradia com acolhimento às suas 
necessidades, humanização da atenção e responsabilidade pelo cuidado nos 
diversos níveis de atenção. Para a qualificação da Rede de APS será necessário:

- Retomar obras de construção e reforma de unidades básicas, ampliando e 
melhorando os serviços já existentes e substituindo, gradativamente, casas 
alugadas por serviços próprios.

- Ampliar a cobertura populacional com a Estratégia Saúde da Família, 
iniciando pelos bairros de populações mais carentes.

- Analisar a viabilidade de implantação do atendimento noturno em unidades 
básicas estratégicas nos diversos distritos sanitários com intuito de facilitar o 
acesso da população trabalhadora aos serviços de saúde.

- Proporcionar a reorganização dos processos de trabalho das equipes de 
saúde através do acolhimento como diretriz de organização e qualificação das 
ações e dos serviços.

- Ampliar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) de modo a garantir 
retaguarda às equipes de saúde da família, possibilitando a oferta de ações de 
outros profissionais na atenção básica (fisioterapeuta, psicólogo, 
nutricionista, assistente social, educador físico, entre outros).

- Fortalecer a política de atenção à saúde das pessoas em situação de rua 
através dos consultórios na rua ou de ações nas unidades básicas do território.

- Incorporar práticas integrativas e complementares no cuidado à saúde, em 

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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conformidade com as diretrizes do SUS.

 2. Rede de Atenção Especializada

 A atenção especializada será reorganizada de modo que cada Distrito 
Sanitário disponha de redes integradas e articuladas à rede de atenção 
primária, visando a maior qualidade e mediante a estruturação de linhas de 
cuidado e reorganização dos serviços, em consonância com as diretrizes do 
SUS. Terão ênfase as seguintes ações:
- Rede de Atenção Ambulatorial Especializada: reformar, reequipar e 
recompor as equipes das unidades especializadas conforme a necessidade de 
cada serviço, reorganizando as práticas assistenciais e os fluxos de pacientes 
para garantir a continuidade do cuidado, com suporte diagnóstico e 
terapêutico para dar respostas aos problemas decorrentes das doenças e 
condições crônicas, com prioridade para as doenças renais e cardiovasculares, 
o diabetes, a obesidade, o câncer e as doenças do aparelho respiratório. 

- Redefinir o do perfil das “Policlínicas” a partir de estudo de demanda do 
território de abrangência.

- Criar núcleos de atenção à saúde do idoso, vinculados a uma Unidade 
Especializada em cada distrito.

- Readequar os mecanismos de regulação assistencial.

- Ampliar a oferta de atendimento nos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO). 

 Rede de Atenção Hospitalar: Promoveremos a articulação e a 
coordenação do conjunto de serviços públicos hospitalares sob gestão 
municipal, ampliando a oferta de leitos em hospitais gerais, maternidades e 
UTI, melhorando os processos regulatórios e a contratualização dos hospitais 
que prestam serviços ao SUS municipal. Assim, estarão assegurados os 
serviços cirúrgicos de rotina e retaguarda de leitos para a rede de urgência e 
emergência nos distritos sanitários, melhorando o acesso, a qualidade e a 
humanização da atenção hospitalar, garantindo retaguarda ao Serviço de 
Assistência Domiciliar (SAD);

 Redes especiais para de atenção à saúde direcionadas (MULHER, 

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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materno-infantil, idoso, pessoa com deficiência, população LGBTQI+, 
população em situação de rua, população negra): a reestruturação da Rede de 
Atenção à Saúde Materno-infantil será prioritária, garantindo à mulher 
atenção humanizada e de qualidade no pré-natal, parto e puerpério, bem 
como o acesso às ações de planejamento reprodutivo; e, à criança, o 
nascimento seguro e crescimento e desenvolvimento saudáveis, por meio da 
atenção regular e continuada. Para tanto, iremos redefinir a linha de cuidado à 
saúde materno-infantil desde a atenção básica até a atenção especializada; 
garantir assistência ao pré-natal de alto risco em cada distrito sanitário; 
garantir a vinculação da mulher à maternidade de referência desde o 
pré-natal; estruturar todos os serviços para o parto normal humanizado; 
implantar a estratégia “vaga sempre” nas maternidades municipais e garantir 
leitos de retaguarda em UTI, tanto para a mulher quanto para a criança.

 Rede de Urgência e Emergência: reorganização dos serviços 
existentes e aprimoração da gestão, implementação da classificação de risco e 
as diretrizes da política de humanização em toda a rede, fortalecimento da 
articulação das Unidades de Pronto Atendimento (Upinhas), dos hospitais e 
demais serviços de urgência e emergência especializados com o SAMU, com o 
propósito qualificar a assistência e aumentar a resolubilidade dos serviços. 
Será necessário ainda redefinir o perfil dos hospitais sob gestão do município 
e qualificar os processos de regulação de leitos.

 Rede de atenção Psicossocial: a reorganização da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) terá máxima prioridade na rede de saúde por se tratar de 
instrumento essencial ao enfrentamento dos problemas associados ao 
sofrimento ou ao transtorno mental e às necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas. Entre as ações que serão executadas está a 
readequação das práticas assistenciais no conjunto da rede; implantação de 
novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Unidades de Acolhimento a 
adultos e jovens usuários de drogas e reestruturação completa das unidades já 
existentes, de forma a garantir o atendimento em todas as RPA’s por pelo menos 
uma destas unidades; reestruturação da rede de atenção hospitalar e do 
atendimento de urgências no campo do sofrimento mental; desenvolver ações 
permanentes para a inserção qualificada da abordagem dos problemas de saúde 
mental na rede básica de serviços (apoio matricial); criação de novas residências 
terapêuticas e criação de um programa de reinserção social através de geração 
de trabalho e renda. Além das ações acima descritas, organizaremos as Redes de 
Atenção às Pessoas com Deficiência e Pessoas com Doenças Crônicas.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Serviço de Atenção Domiciliar Municipal: ampliar e qualificar o 
Serviço de Atenção Domiciliar Municipal e garantir sua retaguarda hospitalar, 
articulando-o com a atenção primária, com vistas a prestar atenção, em 
domicílio, a pessoas com necessidades de cuidados continuados, mas que 
dispensam internação

 Política Municipal de Assistência Farmacêutica: articulação da 
política de assistência farmacêutica ao conjunto das ações de saúde, 
assegurando o acesso aos medicamentos e seu uso racional, tendo como foco 
a necessidade e a segurança do usuário. Adotaremos estratégias em 
consonância com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) e a 
RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), readequando e 
ampliando, quando necessário, a Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais (REMUME) e implementando ações que disciplinem e agilizem a 
prescrição, dispensação e consumo de medicamentos. 

 3. Vigilância em Saúde:

 - Epidemiológica: Ampliar as ações preventivas e de combate tanto 
das doenças transmissíveis (objetivando o controle do risco sanitário e 
controle das doenças de maior prevalência, com destaque para dengue, 
chikungunya, zika, tuberculose, hanseníase e HIV/AIDS) quanto das doenças e 
agravos não transmissíveis.

 - Vigilância Ambiental: Atenção prioritária na vigilância da qualidade 
da água para consumo humano, vigilância de pessoas expostas a 
contaminantes químicos e vigilância dos desastres naturais. 

 - Vigilância à Saúde do Trabalhador: Realizar mapeamento das 
diversas ocupações da população recifense para a adequada vigilância das 
condições de trabalho, dos ambientes de trabalho e da organização dos 
processos de trabalho.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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| Educação

 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 

suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 

Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  

81

 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

| Combate às desigualdades

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Na Educação, um dos 
problemas mais críticos do Recife na 
atualidade é a falta de cobertura das 
creches municipais, ainda escassas 
para atender a demanda 
populacional. No bairro de 
Passarinho, por exemplo, números 
divulgados pelo Conselho Tutelar 
denunciam mais de 120 crianças 
sem acesso ao sistema de ensino. Já 
no Ibura, profissionais da rede 
apontam que há mais de 250 
meninos e meninas à espera de vaga. 
A incapacidade das creches de 
absorver uma parte significativa do 
público infantil prejudica 
principalmente as mães, que muitas 
vezes não conseguem alcançar a independência financeira, social e emocional 
pela impossibilidade de estudar ou trabalhar devido (também) à falta de 
assistência da prefeitura.
 Para tentar assistir as mães e minimizar as consequências causadas 
pela falta de oferta nas creches, o Recife Cidade Inteligente quer garantir o que já 
deveria ser realidade há muito tempo: atendimento universalizado para 
crianças – de um a quatro anos de idade – com atendimento de qualidade, 
respeito às diferenças pedagógicas e dentro dos padrões estabelecidos pelas 
diretrizes educacionais definidas pela Lei nº 9.394/1996. 
 Além do plano de zerar a espera por vagas nas creches municipais, o 
Recife Cidade Inteligente também tem como meta garantir a universalização, a 
inclusão, a qualidade social e a democratização da rede de educação municipal, 
enfrentando os graves problemas gerados pelas deficiências educacionais, 
como a desigualdade de oportunidades, o analfabetismo, a exclusão, o fracasso 
escolar e o baixo índice de escolarização da população. Para alcançar uma maior 
organicidade na rede recifense, a consolidação de ações intergovernamentais 
(por meio regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União) para 
formar um Sistema Articulado de Educação para a plena efetivação da educação 
municipal pública, laica, gratuita e democrática será necessária. As propostas 
gerais para garantir o sucesso do plano relacionado à educação são:

 Plano Municipal de Educação: um instrumento de democratização 
do ensino

 O Plano Municipal de Educação (PME) foi instituído pela Lei nº 
18.147/2015. As metas e estratégias previstas no referido plano deverão ser 
cumpridas nos prazos definidos pela lei ou redimensionadas por meio do 
processo legal de avaliação e monitoramento. Entre os destaques que serão 
priorizados, já a partir do início da gestão estão: 

 - A completa implementação do Plano de Cargos e Carreiras da 
Educação.

 - Participação efetiva na luta pela regulamentação do Sistema 
Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade inicial. Dispositivos do PNE 
essenciais para a viabilização das políticas de financiamento da educação.

 Valorização Profissional 

 - Formação continuada para todos os profissionais do magistério, 
com base nas necessidades e expectativas das escolas, dos gestores, docentes 
e servidores e das aprendizagens dos alunos, assegurados momentos de 
estudos no ambiente de trabalho. 

 - Condições dignas de trabalho para gestores, docentes e servidores, 
com a reestruturação da rede escolar, assegurando ambientes favoráveis às 
aprendizagens, salas de aulas equipadas, bibliotecas e brinquedotecas com 
acervo correspondente aos níveis de ensino atendidos pela escola, 
laboratórios de ensino e de informática, quadras de esporte, ambientes de 
planejamento e de trabalho coletivo. 

 - Instituição de uma mesa de negociação permanente com as 
representações sindicais dos profissionais de educação para discutir 
reivindicações e propostas para o setor, incluindo questões de remuneração e 
valorização da carreira. 

 - Garantia do debate plural e democrático na escola, na perspectiva 
de assegurar a autonomia do profissional da educação como agente de 
mediação entre os conteúdos escolares e as demandas diversas da sociedade 
as quais impactam na vida das pessoas que frequentam o espaço escolar. 

 - Cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para educadores/as da 
rede municipal destinado ao planejamento, conforme a Lei do PSPN.

 Educação Infantil e Ensino Fundamental - garantias para uma 
educação inclusiva e de qualidade social: 

 - Universalização do atendimento educacional obrigatório gratuito a 
todas as pessoas com idade entre 4 e 14 anos, assegurando a busca ativa da 
população nessa faixa etária.

 - Garantia da alfabetização de todas as crianças nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, até os 8 anos de idade

 - Construção de uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas 
curriculares, nas diversas séries e modalidades de ensino escolar, diminuindo 
os índices de reprovação e abandono nas escolas

 - Atualização dos referenciais curriculares da educação municipal, 
respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
socioambiental. 

 - Elevação gradativa dos índices de proficiência do IDEB para 
patamares de avaliação 6,0 (4/5 e 8/9 séries).

 - Garantia da matrícula em classes regulares a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, com as condições de aprendizagens 
adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola. 

 - Ampliação da rede básica de ensino municipal, desde a creche ao 
ensino fundamental, para atender à necessidade de escolarização obrigatória 
a toda população de crianças, jovens e adultos, com a organização de, no 
mínimo, 50% de escolas em tempo integral nos próximos quatro anos.

 - Ampliação da oferta de turmas regulares para jovens e adultos, com 
desenvolvimento de um programa de alfabetização de jovens e adultos que 
dialogue com as demandas e métodos mais atuais, contribuindo para a 
elevação dos níveis de escolarização da população com mais de 14 anos.

 

 Educação Profissionalizante: 

 - Ampliação de vagas nos cursos profissionalizantes através de 
parcerias com entidades de notório conhecimento e expertise na área, a 
exemplo das instituições pertencentes ao Sistema S, através de convênios, 
parcerias e outros mecanismos de integração entre o Município e estas 
entidades.

 - Criação de um programa especial de formação para mulheres, com 
três focos: mulheres jovens, mulheres mães e mães de crianças com algum 
tipo de problema de saúde, todos voltados para estímulo ao 
empreendedorismo, com parceria com os projetos da área de 
Desenvolvimento Econômico.

 Política de Correção de Fluxo:

 - Aprimoramento da atual política de correção de fluxo para que ela 
proporcione ao mesmo tempo um equilíbrio da aprendizagem e correção do 
atraso escolar dos alunos com histórico de pelo menos um ano de repetência.

 Alfabetização na Idade Certa: 
 
 - Garantir que o ciclo de alfabetização prossiga sem interrupções nos 
três anos iniciais do ensino fundamental como estabelece as diretrizes 
curriculares nacionais.

 Gestão Participativa e Controle social:

 - Democratização da gestão escolar e participação popular com a 
retomada de uma política de participação social ampla.

 - Praticar a descentralização e transparência na disponibilização de 
recursos financeiros, alimentando e fortalecendo os Conselhos em suas 
ideias e decisões, bem como, estimular a autonomia dos órgãos sistêmicos 
da educação.
 - Eleições diretas para gestores escolares – inclusive nas creches e 
CEMEIS - como consolidação de uma conquista da comunidade escolar, 
organizadas a partir de um amplo debate sobre os projetos 
político-pedagógicos das escolas e o papel dos gestores escolares. 

 - Consolidação de processos de participação na gestão municipal da 
educação para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
assegurando a implantação de Comissão constituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, Câmara Municipal 
de Educação e Conselho Municipal de Educação

 - Realização periódica da Conferência Municipal de Educação, 
assegurando ampla participação dos profissionais do magistério, dos pais, da 
comunidade e dos movimentos sociais na definição e avaliação das políticas 
educacionais da rede municipal

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 

construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 O tímido crescimento corresponde, contraditoriamente, a uma não 
melhoria no serviço. Em função da redução de investimentos, há um 
crescente desfalque de recursos humanos nas equipes. De acordo com 
levantamento realizado pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe), 28 das 276 Equipes de Saúde da Família existentes estavam 
atuando sem médicos em dezembro de 2018. Ainda de acordo com dados do 
Conselho Municipal de Saúde, há déficit ou ausência total de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros em pelo menos 32 equipes.
 Em contrapartida, o número de Upinhas já chega a 14. No entanto, a 
política que pretere Unidades de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família e adota a construção de UPAs e Upinhas contradiz o Eixo I da 13ª 
Conferência Municipal de Saúde. Este prevê que “os serviços básicos de 
saúde devem ser a principal porta de entrada e centro de comunicação com 
toda a Rede de Atenção à Saúde no SUS. Por isso, devem ser ofertados no local 
mais próximo da vida das pessoas”. As principais críticas de especialistas em 
saúde básica às Upinhas e aos impactos da escolha deste modelo são:

 Apesar da opção de horário ampliado em parte da rede (7h às 19h), 
boa parte da população não consegue atendimento eletivo de rotina 
preventiva porque a espera é muito alta e acaba se dirigindo aos serviços que 
contam com plantões (24hs). Com isso, o acompanhamento de atenção 
básica perde a eficácia: o paciente deixa de ser atendido pela equipe de saúde 
da família, que teria acesso ao seu histórico, e passa a ser atendido apenas 
para a solução de ocorrências pontuais (situações de doença crônica já 
instalada, acidentes, etc);

 Na maior parte da rede, a média de espera para consultas de clínica 
geral, pediatria, ginecologia e especialidades mais genéricas é de quatro a 
seis meses. No caso de ortopedia, neurologia, psiquiatria, reumatologia e 
dermatologia, a espera média é de até um ano;

 Nas Upinhas 24hs as equipes de plantão, quando encerram as 
atividades, deixam os pacientes sem o devido acompanhamento porque as 
equipes que assumem o dia já estão comprometidas com os procedimentos 

agendados. Por isso, muitas vezes os pacientes que estão aguardando alta ou 
revisão ficam até 24h ou mais esperando serem reavaliados;

 Como as Upinhas (mesmo as 24hs) são destinadas a atendimento de 
baixa e média complexidade, há inúmeros relatos de complicações graves e 
até óbitos gerados pela busca às unidades quando os pacientes deveriam ter 
ido para unidades de pronto-socorro de alta complexidade. Como não há um 
sistema de triagem baseado em complexidade, alguns pacientes graves 
acabam aguardando por um atendimento que não será suficiente para o seu 
caso. E, quando é feito o pedido de remoção para outras unidades, às vezes é 
tarde demais;

 O valor para manutenção das Upinhas é alto. Com o custo de uma 
destas unidades (modelo dia) é possível manter pelo menos seis equipes 
completas de Saúde da Família mais a manutenção de suas Unidades de 
atendimento (USF’s), de acordo com o Simepe;

 A redução dos investimentos na manutenção de outras unidades 
(Policlínicas, USF’s, postos de saúde) provoca problemas graves de falta de 
estrutura. Há prédios com vazamentos, problemas no abastecimento de água e 
energia, mofo, deficiência de mobiliário, choques elétricos. Há ainda 
equipamentos instalados em áreas de risco (deslizamentos), em imóveis com 
risco de desabamento e em áreas de conflito com risco de vida aos 
profissionais e pacientes atendidos. Em 2018, por exemplo, o Simepe fez a 
interdição ética de pelo menos duas unidades que estavam instaladas em zona 
de alto índice de violência, com registro de invasão, tiroteio e ameaças aos 
profissionais. As Unidade da Saúde da Família (USF) Pantanal / Professor 
Fernando Figueira e a do Parque dos Milagres – ambas no Ibura, passaram mais 
de quatro meses sem médicos. Ainda segundo  a entidade, a instituição poderá 
efetuar outras quatro interdições éticas pelo mesmo motivo em unidades da 
Zona Norte (morros do entorno de Casa Amarela) e, novamente, no Ibura;

 A ausência de investimentos na saúde básica também tem 
prejudicado as atividades do programa de distribuição de medicamentos e o 
funcionamento do único laboratório municipal de referência, o Julião Paulo 
da Silva. A média de espera pelos resultados de exames laboratoriais simples 
é de até três meses. Histopatológicos, biópsias e exames complexos podem 
demorar até oito meses para terem seus resultados liberados, segundo dados 

do Simepe. Outro problema apontado diz respeito ao não envio dos 
resultados para as unidades de saúde de atenção básica onde foi feita a 
coleta. Os resultados agora são extraídos pela internet pelos usuários. É algo 
que pode facilitar a vida de muita gente, mas é preciso levar em consideração 
que muitas pessoas ainda não possuem acesso fácil à internet. 

 Finalizando, um adendo: entre 2016 e 2017, a Unidade Pública de 
Atendimento Especializado Deputado Antônio Luiz Filho (UPAE do Arruda) 
foi “adotada” pela prefeitura para livrar o governo estadual de um mal-estar: 
na ocasião, o Estado estava impedido de receber recursos do Ministério da 
Saúde para a conclusão da obra e para a viabilização da operação da unidade.  
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 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;

 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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MOBILIDADE É UM DOS EIXOS DO RECIFE CIDADE INTELIGENTE



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.

O RECIFE É UMA CIDADE RICA EM CULTURA 



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.



 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS:

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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 Ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas: 

 - Priorização de garantias para o cumprimento do Plano Diretor 
Cicloviário do Recife (2014-2024), inclusive no que diz respeito a criação de 
uma rede eficiente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 - Estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias com indústrias e 
empresas de serviços cujo foco seja a oferta de bicicletas, patinetes elétricos e 
outros instrumentos.

 Calçadas e paradas de ônibus: Implantação de programa permanente 
de melhoria/adequação/acessibilidade das calçadas e passeios públicos e 
áreas de paradas de ônibus com utilização de monitoramento via app 
colaborativo como forma de ampliar a participação e colaboração da 
população na indicação e fiscalização dos serviços.
 Iluminação pública – cidade iluminada, cidade mais segura: 
Reavaliação de todas prioridades e metas do atual programa de modernização 
e melhoria do Parque de Iluminação Pública da cidade.

 Além do firme compromisso em ampliar e qualificar os acessos à 
saúde e à educação municipal e torná-los mais democráticos, o Recife Cidade 
Inteligente enxerga no combate às desigualdades outro ponto determinante. 
Refletida na alta concentração de renda, no elevado número de 
desempregados, nos 44% de trabalhadores informais, nos vários pedintes e 
moradores de rua e em tantos outros desalentos presentes na cidade, a 
disparidade socioeconômica é uma violência naturalizada, mas que não pode 
ser aceita como tal. Por isso, é missão de quem pensa em uma cidade mais 
justa combater essa herança segregadora.
 Para oferecer dignidade e qualidade de vida aos os recifenses que 
vivem em situações precárias e desumanas, o plano de quer zerar o  número de 
palafitas existentes na cidade e dar segurança às pessoas que moram em 
situação de risco nos morros. Através dos programas Palafita Zero e Morro 
Seguro, projetos permanentes de apoio à reformas e melhorias em imóveis de 
baixa renda e o desenvolvimento de políticas que garantem a construção de 
habitacionais populares, o uso social de imóveis com altas dívidas de IPTU e a 
regularização fundiária prometem tornar a cidade mais justa. 
  O Programa Palafita Zero vai angariar recursos a fim de viabilizar a 
retirada das famílias residentes em palafitas para realocá-las em unidades 
habitacionais próprias. Concluir as obras dos habitacionais que estão 
paralisados e retomar os projetos que nem sequer foram licitados ou estão com 
pendências será uma das prioridades do Recife Cidade Inteligente. Já existem 
parâmetros e estratégias bem definidas para a viabilização dos resultados 
propostos no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS). É de competência 

do Executivo municipal garantir o cumprimento das metas e estratégias, entre 
as quais listamos as principais: 

 - Revisar o arranjo institucional da política urbana do município do 
Recife, assegurando a adequada definição do órgão coordenador da política 
habitacional e o papel e as atribuições dos demais órgãos envolvidos, de modo 
que proporcione a intersetorialidade e complementaridade das ações;

 - Análise do cadastro e das condições do auxílio-moradia, com 
adequação dos valores à realidade e definição de prazo máximo para entrega 
das moradias, com criação de um plano de atendimento habitacional para 
famílias que atualmente recebem auxílio, priorizando as famílias mais 
vulneráveis;

 - Reestruturar o PREZEIS como instrumento fundamental da política 
de habitação, visando reestruturar administrativamente a URB/Prezeis, 
ampliar a dotação orçamentária do Fundo do PREZEIS e garantir a execução do 
planejado;

 - Incluir a política habitacional do Recife no contexto da governança 
interfederativa da Região Metropolitana do Recife, conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015), inserindo a 
questão habitacional nos debates de Consórcios Intermunicipais, tendo como 
perspectiva a elaboração de um Plano Regional de Habitação;

 - Desenvolver novas alternativas de provisão habitacional, tanto 
quanto à forma de aquisição e acesso (aluguel social, leasing, consórcio, 
arrendamento residencial), quanto à tipologia habitacional (aproveitamento de 
imóveis habitacionais vazios, reforma e reciclagem para o uso habitacional de 
edifícios vazios ou subutilizados)

  - Estabelecer critérios adicionais de priorização da demanda que 
considerem o contexto de cada grupo ou comunidade e sejam definidos 
durante o processo participativo; 

 - Priorizar a autogestão dos empreendimentos habitacionais, 
principalmente naqueles desenvolvidos pelas associações e cooperativas 
habitacionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade da intervenção 
e apropriação das famílias dos seus espaços de moradia;
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 - Assegurar a seleção 
prévia das famílias contempladas 
em cada projeto habitacional e 
iniciar a execução do trabalho 
técnico social no início da obra, de 
modo a ampliar o envolvimento 
das famílias e a construção de 
laços sociais;

 - Definir o PLHIS-RECIFE 
como política de Estado, 
considerando que o poder público 
municipal é o agente indispensável 
na regulação urbana, na provisão 
da moradia e na regularização de 
assentamentos precários;

 - Promover a ampliação 
das parcerias com setores públicos 
e privados para viabilizar a oferta 
de habitações populares com a 
incorporação de novas tecnologias 
e formas de produção de moradia;

 - Instituir o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social e o 
Sistema Municipal de Informações da Habitação;

 - Garantir o funcionamento do Conselho Gestor e do Fundo 
Municipal de Habitação para que possam catalisar recursos na forma de 
contrapartidas, complementando e garantindo com aportes não onerosos, a 
política de subsídios;

 - Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização 
de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às 
características locais e adequadas às especificidades da HIS;

 - Identificação, demarcação e transformação de imóveis vazios em 
Imóveis Especiais de Interesse Social (IEIS), com imediata execução da dívida 
pública ativa dos imóveis em áreas centrais e elaboração de um plano especial 

de ocupação dos mesmos para fins de moradia;

 - Ampliar as possibilidades de geração de recursos para a política de 
habitação do Recife a partir da aplicação de instrumentos e realização de 
procedimentos como a cobrança de passivos tributários e inclusão na dívida 
ativa municipal, arrecadação por abandono, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, 
consórcio imobiliário, desapropriação por interesse social, entre outros 
mecanismos

 - Obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à 
espera dos habitacionais, com informações sobre tempo de espera e se possui 
condições preferenciais (como idosos e deficientes físicos); como também 
tornar pública a lista de beneficiários do auxílio-moradia, com informação 
sobre o tempo de recebimento do benefício e o prazo para atendimento por 
solução habitacional.

 Assim como o Palafita Zero, o Morro Seguro também será uma das 
prioridades do Recife Cidade Inteligente. O uso da tecnologia a favor das 
pessoas vai transformar a vida dos cerca de 500 mil recifenses que vivem 
nessas áreas. A ideia é construir um programa permanente de 
monitoramento para garantir a eliminação de pontos de risco, a realização de 
obras, as manutenções estruturais e a atenção global às comunidades. 
 Todas as ações serão desenvolvidas envolvendo as comunidades 
beneficiadas através da reimplantação do Orçamento Participativo ou da 
adoção de um programa de escuta e tomada de decisões com forte 
participação comunitária. Além disso, um conjunto de secretarias e órgãos 
municipais trabalharão de forma integrada a fim de debater e garantir planos 
de urbanização, saneamento, drenagem, iluminação pública, trânsito, 
transporte, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, cultura 
e outros temas junto à população local.
 Outro foco do plano será a erradicação dos mais de nove mil pontos 
de riscos existentes. Garantir a possibilidade de permanência das famílias em 
suas comunidades de origem será sempre a primeira opção, em especial nas 
situações onde a remoção das áreas de risco for urgente e necessária. Entre as 
ações do programa estão:

 - Realização um novo e amplo mapeamento de todas as áreas de risco 
- com o auxílio de tecnologia para a aceleração e eficiência dos resultados;

 - Divulgação democrática e transparente deste levantamento junto às 
comunidades e toda a sociedade;

 - Desenvolvimento de plano conjunto com as comunidades para 
traçar as ações;

 - Controle urbano preventivo para ocupação em área de riscos nos 
morros e alagados;

 - Defesa Civil Permanente (ação descentralizada e gestão de 
proximidade);

 - Ações Integradas de Pequeno Porte de caráter permanente;

 - Urbanização e desenvolvimento de Política Habitacional (são 1.008 
unidades habitacionais com obras paralisadas na capital);

 - Ações educativas e culturais para prevenção de riscos e acidentes, 
mas como complemento e não substituição às ações estruturadoras;

 - Participação popular permanente desde o debate inicial até a 
fiscalização de ações e obras, incluindo a retomada das parcerias entre a 
comunidade e a Prefeitura na execução de obras locais, promovendo a geração 
de renda e estimulando o sentimento de pertencimento da população;

 - Promoção de levantamento amplo do estoque de imóveis cujos 
débitos com o município possibilitam sua desapropriação para a destinação 
ao programa de construção de moradias populares, em especial nas regiões 
próximas ao centro expandido da cidade;

 - Revisão do valor e da quantidade de auxílio-moradia pagos 
atualmente de forma a garantir que as famílias possam pagar um local digno 
de moradia enquanto aguardam a relocação de unidades habitacionais 
construídos pelo município.

 O Morro Seguro e o Palafita Zero são pilares de um plano que tenta 
assegurar mais dignidade e bem-estar social para os moradores mais 
vulneráveis da capital. Aliado aos projetos, o Recife Cidade Inteligente enxerga 
nos microempreendedores individuais (MEI) e nas pequenas e médias 

empresas grande responsabilidade na geração de empregos e no 
aquecimento da economia, sem se eximir do compromisso de garantir 
políticas públicas para o fomento dessas classes. A ideia de que a economia 
popular e solidária é uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos 
de trabalho, geração de renda e de combate à pobreza vem se consolidando dia 
após dia e é através desse ideal que os recifenses poderão ver o ingrato título 
de capital com a mais alta taxa de desemprego do Brasil sair de nossas mãos. 
Dados da Pnad Contínua, feita pelo IBGE, no terceiro trimestre de 2019, 
colocam o Recife no topo da lista das capitais brasileiras com o maior número 
de desempregados.
 Até o final do último mês de junho, 85.652 pessoas residentes no 
Recife estavam formalmente cadastradas como MEI. Desse total, pouco mais 
de 47 mil são homens e 38 mil são mulheres. As faixas etárias com maior 
participação no setor são: 31-40 anos, com 26.363 inscrições, 41-50 anos, com 
20.780 cadastrados e 21-30, com um total de 17.710. Entre as atividades mais 
exploradas pelos MEIs, no Recife, estão: serviços (cabeleireiro, manicure, 
estética corporal e facial, táxi e transporte por aplicativos, reparos na área de 
construção civil), artesanato, artes, vendas (em especial itens de vestuário e de 
alimentos). Cerca de 65% dos MEIs têm um empregado contratado.

 O Recife Cidade Inteligente pretende fomentar e incentivar a classe 
empreendedora através de parcerias com diversas instituições (SEBRAE, 

universidades, fundações, etc.). Um amplo programa de estímulo à 
formalização de microempreendedores (as) individuais (MEI) e de micros e 
pequenas empresas dos mais diferentes ramos de atividades será criado. Para 
dar o apoio financeiro necessário para a economia popular, o Recife Cidade 
Inteligente vai trazer o programa Empreende Recife como proposta para 
fomentar as ideias de negócios e garantir sucesso para os empreendimentos 
planejados dentro da cidade.
 Amplo e permanente, o Empreende Recife irá estimular a economia 
popular e solidária através da desburocratização da formalização de 
microempreendedores (as) individuais e de micros e pequenas empresas. 
Buscando consolidar investimentos socialmente responsáveis, a implantação 
do programa ocorrerá em parcerias com federações empresariais e outras 
instituições com know-how na área. Através delas, iremos fortalecer a 
economia do Recife, buscando maior capacitação e competitividade para que 
os MEI e as micro e pequenas empresas tenham sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
 Ainda na questão do combate às desigualdades, o Recife Cidade 
Inteligente quer debater ampla e publicamente a situação de pessoas que 
historicamente foram deixadas à margem do debate público, a partir da inclusão 
das mesmas. Sendo assim, mulheres, jovens, idosos, pessoas com dificuldades 
locomotoras e/ou cognitivas, negros, crianças, adolescentes, população 
LGBTQI+ e religiosos de matrizes diversas terão espaço vez e voz para tornar a 
cidade mais democrática, igualitária e justa para quem quer que seja. Imbuído 
da missão de celebrar a pluralidade do Recife, a promoção de ações que 
instiguem o debate sobre igualdade será baseada nas seguintes diretrizes:
 
 Mulheres e igualdade de gênero:

 - Fortalecimento da Secretaria Municipal da Mulher do Recife;

 - Inserção Feminina no Mercado de Trabalho: a independência 
econômica é uma das condições para a emancipação das mulheres e do seu 
direito pleno ao exercício da cidadania. O crescimento da presença das mulheres 
no mercado de trabalho nas últimas décadas é extremamente positivo, embora 
ainda se realize em condições muito desiguais. Dessa forma, em parceria com as 
demais secretarias, a Secretaria da Mulher ampliará as políticas que visem a 
autonomia econômica das mulheres e que garantam a promoção da igualdade 
de gênero no mundo do trabalho. Também fortaleceremos as políticas e os 

programas que intervenham nas assimetrias de distribuição do trabalho 
doméstico, tais como a ampliação das vagas em creches e dos serviços de 
atenção aos idosos, promoveremos uma inserção mais ativa das mulheres na 
esfera pública e no mercado de trabalho. A gestão também tem o compromisso 
de desenvolver ações voltadas à promoção do trabalho autogerido pelas 
mulheres e à concessão de crédito para empreendedoras locais;

 - Desenvolvimento de projetos e ações de Saúde da Mulher, dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, em parceria com a secretaria 
municipal de Saúde;

 - Combate à Violência de Gênero: criação do programa municipal de 
enfrentamento e prevenção à violência doméstica, com multiplicação, 
ampliação e reequipamento dos Centros de referência, Casas de Passagem e 
Casas abrigo. Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de 
trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, com 
os movimentos de mulheres e com diferentes grupos e segmentos sociais 
comprometidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Dados 
referentes à violência de gênero serão usados como indicador para atribuir 
ponderação diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da 
Prefeitura, priorizando o acesso das vítimas às políticas municipais. Da mesma 
forma, será garantido acesso especial às mulheres com transtornos mentais 
e/ou com necessidades especiais. Promoveremos a intersetorialidade na 
promoção da assistência integral às mulheres, através da estruturação de uma 
rede de apoio que integre as áreas de educação, saúde, geração de emprego e 
renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania;

 - Gênero e Educação (parcerias com diversas secretarias, entre elas a 
de educação): o processo educacional cumpre um importante papel na 
construção da representação, reprodução e institucionalização das relações 
de gênero. Potencializar as ações de combate às discriminações, ao sexismo, e 
à violência contra a mulher é fundamental para enfrentar esta situação. 
Campanhas educativas pelo fim da violência contra as mulheres e contra as 
desigualdades de gênero serão constantes. Dessa forma, também 
integraremos secretarias e órgãos municipais no sentido de oferecer uma 
educação inclusiva e não sexista, fortalecendo o debate sobre gênero, 
prevenção da violência e da discriminação contra mulher no âmbito escolar;

 Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

 Ampliação e fortalecimento do Conselho da Igualdade Racial

 Combate à homofobia e promoção dos direitos LGBTQI+

 Juventude

 - Sistema Municipal de Juventude: é fundamental o estabelecimento 
de um sistema que englobe a constituição do Conselho Municipal de 
Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade 
de um fundo para essa população específica. Este sistema deverá reviver uma 
área que atualmente se encontra em total abandono, possibilitando sua 
revitalização e plena promoção de políticas.

 - Comitê Gestor de Políticas de Juventude: a instituição de um órgão 
que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão 
está ligado ao gabinete do prefeito e será principal articulador de ações para 
juventude.

 Criança e Adolescente

 - Plano Municipal para a Criança e o Adolescente: implantaremos o 
Sistema de Informação para a Criança e a Adolescência, que subsidiará a 
elaboração de um diagnóstico do setor, com vistas a apreender suas reais 
condições de vida. Isso subsidiará nossa política de promoção e proteção, por 
meio de um Plano Municipal de Políticas para a Criança e o Adolescente. Esse 
plano, articulado a outros, como o Plano Municipal de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Criança e Adolescente, será o instrumento que dará 
suporte às ações do município para essa área.

 - Conselhos de direitos e tutelares: assumimos o compromisso de 
tornar efetivo o controle social por meio do fortalecimento dos Conselhos (de 
direitos e tutelares) na formulação e gestão da política para a criança e ao 
adolescente, dando-lhes efetiva condição de funcionamento. Vamos 
implantar e colocar em funcionamento o SIPIA (Sistema de Informação Para 
Infância e Adolescência) nos Conselhos Tutelares, instrumento que 
possibilitará o monitoramento, avaliação continuada e a atualização anual do 

diagnóstico da infância e adolescência no que se refere à violação de direitos.

 - Serviços de proteção: vamos fortalecer os serviços já existentes por 
meio de convênios com entidades federais e estaduais, além de estimular o 
uso de serviços telefônicos como o SOS-Criança, o Disque 100 e os telefones 
dos próprios Conselhos Tutelares para encaminhamento de denúncias.

 - Programa de formação de profissionais para a rede de proteção: 
instituiremos um programa de formação permanente para profissionais da 
Rede de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente, que terá entre seus 
objetivos a implantação Programas de Orientação Sexual, de prevenção ao uso 
das drogas e de educação para cidadania nas escolas públicas, garantindo o 
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas e de gênero.
 - Exploração sexual: vamos combater a exploração sexual 
infanto-juvenil e desenvolver campanhas de esclarecimento junto aos 
estabelecimentos comerciais, taxistas, agência de turismo e escolas, elegendo 
como prioridade absoluta a coerção a esse crime hediondo.

 - Erradicação do trabalho infantil: adotaremos medidas para manter 
e ampliar o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo 
Federal, mapeando os locais e os ramos de trabalho que exploram crianças 
como mão de obra infantil, denunciando e combatendo essas práticas.

  Pessoas com Deficiências

a) Acessibilidade democrática (circulação, comunicação e informação)
b) Capacitação profissional
c) Inclusão social
d) Ampliação da acessibilidade no Transporte coletivo e mobiliário urbano 
no Recife
e) Turismo Acessível

  Pessoa idosa

 - Lazer Acessível: criação de centros de lazer e convivência para a 
terceira idade com atividades físicas, recreativas, pedagógicas etc., a partir de 
64 projetos que contemplem adaptações arquitetônicas e urbanísticas, a fim 
de facilitar a locomoção dos idosos neles e no meio urbano;

 - Atenção global ao idoso: ações permanentes voltadas à saúde e 
qualidade de vida;

 
      | Mobilidade E Segurança

 Com relação à mobilidade e à segurança, o Recife Cidade Inteligente 
quer romper com o estigma de cidade engarrafada que permeia a capital há 
alguns anos. Entendendo que os densos trânsitos existentes no Recife são 
causados pelo elevado número de automóveis que circulam na cidade 
diariamente, ações para encorajar o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar 
o transporte público ou a bicicleta serão adotadas. O planejamento urbano da 
cidade do Recife será feito através de:

 Plano Diretor: O atual Plano Diretor, que atualmente está em fase 
final de apreciação/votação, na Câmara Municipal do Recife precisa ser 
novamente colocado em discussão com a sociedade já que não atende ao que 
o Recife precisa.  

 Participação Popular na construção, reformulação e implantação de 
Planos Setoriais;

 - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: retomar 
imediatamente as discussões em torno da revisão e modernização do PDUI 
com a sociedade civil organizada de forma transparente e democrática.

 - Mobilidade Urbana, Hoje e no Futuro: Realizar amplo estudo em 
parceria com as universidades, centros de pesquisa, entidades da sociedade 
civil que atuam na área de mobilidade sobre o Recife, seus problemas e 
potenciais soluções, dentro de um conceito democrático e inclusivo de 
acesso à cidade.

 - Priorização do Transporte Coletivo: atuar de forma efetiva junto ao 
Grande Recife Consórcio de Transporte, no qual o Recife é o segundo maior 
acionário, para garantir as ações necessárias para a melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelo STPP-RMR em todo o Recife e RMR. 

 

 Mudança Organizacional na Política Municipal de Segurança Pública
 
 - Guarda Municipal: Iniciar debate sobre novo formato que pode ser 
dado à autarquia, garantindo os direitos da categoria e ampliando sua 
colaboração/funcionalidade para a cidade; 

 - Plano Municipal de Segurança: Reavaliação do modelo atual (Pacto 
Pela Vida Recife) e adoção de novas diretrizes para a implantação de uma política 
mais eficiente e ampla de combate à violência e em defesa da cultura de paz;

 - Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Retomar o diálogo imediato e 
a reavaliação de projetos, programas e ações atrelados ao tema, com ampla 
participação social e transparência;

 - Criação do programa Escola de Paz: Ação que deverá ser realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições da 
sociedade civil que atuam nesta área;

 - Coordenação e provocação do debate em torno da criação de um 
plano Interfederativo de Segurança Pública da RMR;

 - Estímulo a cooperação permanente entre municípios.

       | Cultura Esporte E Lazer
 
 A política cultural do Recife Cidade Inteligente deve direcionar 
ações de inclusão social através da cultura, da valorização de povos e 
comunidades tradicionais, da diversidade cultural do país, e da promoção de 
mecanismos democráticos, como conselhos, conferências e o Sistema 
Nacional de Cultura. A cultura constrói e faz parte do caráter de uma cidade, 
além de ter papel fundamental para a compreensão da formação e do 
contexto histórico de determinada cidade. O Recife pulsa arte e não pode 
ficar refém dos ciclos culturais (Carnaval, São João e Natal) para ter ações que 
fomentem a classe artística e instiguem pensamentos críticos e emoções 
variadas do público espectador.

 

 

 

 A cultura promove o desenvolvimento social e econômico, tem 
potencial de alavancar empregos e impulsiona a economia local. Nesse ponto 
de vista, a política cultural da cidade deve valorizar os produtores e os 
profissionais da área, fortalecer seus territórios e apoiar suas ações e 
desenvolvimento através de políticas fomentadoras, setores da economia 
criativa e do turismo local. Esta área é um potencializador que contribui 
diretamente com o desenvolvimento da cidade.
 A cultura é fundamental. Através dela, desperta-se o sentimento de 
pertencimento, promove-se a autoestima dos moradores da cidade e instiga-se 
o pensamento crítico. As diversas formas de expressão e vivência cultural se 
traduzem no cotidiano de cada comunidade, sobretudo nas periferias. 
 A política cultural deve garantir a inclusão e o direito à cidadania 
cultural através do acesso amplo à bens culturais, da valorização dos 
segmentos culturais, das expressões de povos e comunidades tradicionais e da 
democratização das decisões da política cultural. São fundamentais a 
valorização da participação social, da consolidação de uma política de fomento 
alicerçada no Sistema Municipal de Cultura, da proximidade com a sociedade, 
da parceria com outras áreas da gestão pública e da iniciativa privada e da 

relação com o Sistema Nacional de Cultura. As propostas gerais para a 
consolidação da cultura recifense são:

 - Fortalecer o diálogo com diversas áreas da política pública como 
turismo, educação, desenvolvimento econômico, tecnologia, desenvolvimento 
urbano, compreendendo a transversalidade da cultura como fundamental 
para o desenvolvimento da política;

 - Manter, valorizar e ampliar o calendário cultural da cidade descrito 
em seu Plano Municipal de cultura atual;

 - Criação de um programa amplo de formação cultural, 
descentralizado, focado nas periferias, dialogando sua transversalidade e 
intersetorialidade com áreas da educação, assistência, saúde, turismo, 
geracional, gênero e raça;

 - Criar os sistemas de equipamentos culturais: Sistema Municipal de 
Patrimônio cultural, Sistema Municipal de Bibliotecas, Sistema Municipal de 
Patrimônio Cultural;

 - Recriar o Sistema Municipal de Informações Culturais;

 - Valorizar, requalificar, promover os territórios culturais do centro e 
da periferia, seus equipamentos e modos de fazer;

 - Criação do Programa de Agentes comunitários de cultura, com 
vistas a fomentar a cultura nas comunidades, valorizar iniciativas e 
produtores locais;

 - Criar o programa municipal de Pontos de Cultura;

 - Promover uma política de ações afirmativas para pessoas e 
segmentos em situação de vulnerabilidade;
 - Fortalecer a participação social através da valorização do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, ampliação de suas cadeiras e melhor condição 
de trabalho. Realizar conferências municipais de cultura e fóruns regionais, 
comitês de salvaguarda e ampliação de sua relação com o Poder Legislativo;

 - Promover uma política de fomento a arte e a cultura através de 

editais específicos e a consolidação do Sistema Municipal de Cultura;

 - Valorizar o processo de criação dos ciclos culturais festivos e seus 
agentes, agremiações carnavalescas, quadrilhas juninas, orquestras, grupo de 
passistas, grupos de pastoril, reisados e grupos populares em geral com 
editais próprios e subvenções;

 - Construir uma política de comunicação que valorize as conquistas 
históricas da gestão cultural como a Rádio Frei Caneca e a Agenda Cultural;

 - Promover políticas para setores ainda não inseridos nas políticas da 
cidade como Cultura Gastronômica, Tecnologias, Áudio Visual e Povos e 
comunidades tradicionais;

 - Criar, em parceria com as comunidades, um circuito cultural nos 
bairros da periferia a partir da histórica e vocação de cada localidade e 
estimular a visitação de moradores de outras áreas da cidade, de outras 
localidades e de turistas;

 - Recriar um programa de acesso sistemático a prática da atividade 
física, esporte e lazer, distribuído em todas as RPA’s, com a articulação das 
Secretarias de Esporte, Saúde e Assistência Social de modo a atingir uma 
maior diversidade de público em seus próprios bairros ou regiões 
circunvizinhas;

 - Disponibilizar serviços de prática da Atividade Física Esporte e 
Lazer em toda malha de equipamentos públicos disponíveis (Parques, Praças, 
Quadras, Campos de Várzea, Orlas, Centros Sociais Urbanos, etc.). Implantar 
nestes locais as Comissões de Usuários com representantes de cada turma de 
prática esportiva e usuários em geral, como forma de integrar a comunidade 
nos cuidados com os espaços;

 - Resgatar e desenvolver projeto de apoio ao Futebol de Várzea como 
patrimônio cultural comunitário e meio de revelação de novos talentos;
 
 - Construir com as Confederações, Federações, Ligas Esportivas e 
Produtores Culturais um Calendário de Eventos que agregue valor econômico, 
turístico e social ao Recife.
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