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A gente acredita que a cidade é viva e pulsa criatividade, que Recife tem tudo para dar certo e 

é só querer. Mas o nosso querer é movimento, é o fazer, é misturar. Os nossos grandes desafi os 

se encontram com os nossos grandes potenciais, de termos tanta história, capacidade e coisas 

boas em cada canto, em cada beco, em cada diferença, em cada luta, em cada sorriso. Somos, 

acima de tudo, um povo alegre, que faz acontecer e nunca parou de lutar. Somos fortes, somos 

bravos, somos Recife e sim, a cidade é nossa.

Mas todos nós estamos cansados. Cansados de jogos, interesses, falsas representatividades, 

falsas esperanças. Estamos cansados de teatros de democracia, de ter uma relação de amor e 

ódio com uma cidade tão incrível, que nos faz pensar que tanta coisa já poderia ser diferente e 

não entender porque ainda não é.

A gente acredita que pode ser diferente, que pode ter mais igualdade, que a gente pode sentir 

menos medo, ter mais espaço pra caminhar, contemplar, criar, empreender. Que a nossa 

noite, nosso comércio, nossa juventude precisam de mais liberdade, liberdade de verdade. E 

que nossa população precisa de oportunidade de igualdade, porque ela é capaz e precisa de 

autonomia para isso.

Nós não estamos aqui para dizer que um prefeito ou uma equipe pode mudar tudo. Estamos 

aqui para dizer que vamos fazer o máximo para você poder mudar essa cidade. Afi nal, é você 

que faz a cidade ter vida e é você que pode ser a verdadeira mudança que ela precisa.

Faça o Recife. Seja a Mudança!



PRINCÍPIOS E VALORES

I. PROGRAMÁTICOS

a) Sustentabilidade: política, econômica, social e ambiental

b) Justiça social, Direitos Human ntindo a liberdade religiosa

c) Liberdade, solidariedade e igualdade na diversidade (de gênero, raça, orientação sexual etc.)

d) Autonomia e emancipação das pessoas e dos coletivos

II. GESTÃO

a) Cidade Digital: transparência, participação popular e controle social

b) Descentralização, intersetorialidade e integralidade das políticas públicas

POTENCIALIDADES DO RECIFE

A localização geográ� ca e o território do Recife reúnem importantes potencialidades econômicas, sociais e 
culturais, como, por exemplo: 

a) Mananciais hidrográ� cos: os rios que cortam as cidades são vias naturais para a navegabilidade, podendo 
se constituir em modal de transporte coletivo. As margens, ricas em biodiversidade, também podem ser 
aproveitadas para a mobilidade urbana, com ciclofaixas e calçadas arborizadas, e para espaços de lazer e 
convivência, a exemplo do Parque Linear do Capibaribe.  

b) Sol, mar e vento: possibilitam alternativas energéticas, além de lazer, esporte e turismo. 

c) Território pesqueiro: o mar é fonte de atividade econômica para pequenos pescadores e grandes empresas 
pesqueiras, atividades que devem ser valorizadas e estimuladas, junto com os esportes náuticos, que se 
constituem em uma importante tradição da cidade. 

d) Topogra� a: a área de planície articula as quatro regiões da cidade (litoral, zonas sul, norte e oeste), permi-
tindo a realização da intermodalidade, por meio de ciclofaixas e vias de pedestre articuladas a corredores 
de ônibus. As áreas de morro precisam ter seu acesso facilitado por meio de alternativas que garantam a 
mobilidade de todas as pessoas como, por exemplo, escadas rolantes, teleféricos, trilhos para bicicletas, 
funiculares etc.

A cidade possui uma ampla rede de espaços públicos já estruturados – como praças, parques, pátios, largos, 
quadras de esporte etc. – que precisam apenas ser requali� cados e utilizados pela população para trabalho, lazer, 
esporte, cultura e convivência, a partir de propostas estruturadas de ocupação permanente e de atividades tempo-
rárias. Estão incluídos nesse conjunto os mercados públicos, as feiras livres e os pontos de cultura existentes em 
vários bairros e as redes de equipamentos públicos culturais e de serviços – teatros, cinemas, ginásios, escolas, 
unidades de saúde, abrigos etc. Nesse aspecto, o centro da cidade e os centros secundários são espaços privile-
giados que devem ser tomados como pontos de partida para uma política de ocupação e requali� cação das áreas 
públicas, por reunirem a maior parte desses equipamentos. Além de dinamizar e oferecer qualidade de vida à cida-
de, essa estrutura pode se constituir na base para uma ampla rede de atividades econômicas, baseadas no pequeno 
empreendimento e no comércio justo e solidário de diferentes tipos, incluindo o turismo e a cultura. 

O patrimônio histórico e arquitetônico do Recife se constitui em um dos conjuntos mais importantes do país. 
Recuperado e bem utilizado, pode transformar a cidade em um museu vivo e a céu aberto, além de garantir moradia 
e locais para comércio e serviços e roteiros turísticos diversos. A história de luta da cidade e a forte cultura local 
também são potencialidades importantes que podem dar conteúdo, vida e sustentabilidade aos diferentes usos da 
estrutura física, natural e construída da cidade. 

Recuperado e bem utilizado, pode transformar a cidade em um museu vivo e a céu aberto, além de garantir moradia 
e locais para comércio e serviços e roteiros turísticos diversos. A 
também são potencialidades importantes que podem dar conteúdo, vida e sustentabilidade aos diferentes usos da 
estrutura física, natural e construída da cidade. 



A experiência democrática dos últimos anos possibilitou a estruturação de redes sociais diversas no campo 
da educação popular, da redução de danos, das creches comunitárias e de atividades culturais e religiosas (como 
sambadas e povo de terreiro) que podem facilitar a implementação de políticas públicas no nível das comunidades 
e se constituem em potentes meios de emancipação de indivíduos e grupos.  No plano da gestão, identi� ca-se um 
corpo técnico de servidores/as capacitado e sensível para alguns dos problemas prioritários que devem ser en-
frentados nos próximos anos, auxiliando na formulação e implementação das políticas públicas municipais. Nesse 
mesmo campo, a existência de sistemas e políticas nacionais às quais o município pode e deve aderir - como o 
SUS, o SUAS, a PNE e os planos nacionais de políticas para mulheres e de redução de homicídios –, associada às redes 
físicas de equipamentos públicos já estruturadas, oferece a base para a execução das políticas sociais capazes de 
reverter os indicadores negativos nessas áreas. 

A capacidade empreendedora do Recife evidencia-se nas dimensões do setor serviço e do comércio informal, 
presente em todos os bairros da cidade. A disposição da população para empreender, gerando serviços e riqueza, 
deve ser tomada como o principal eixo de dinamização econômica da cidade. O foco sobre os micros e pequenos 
negócios se constitui em um importante mecanismo de redistribuição de renda e redução da dependência com 
relação aos grandes negócios, contribuindo de forma decisiva para a redução das desigualdades. Esse ambiente é 
particularmente fértil para a implementação de propostas inovadoras de geração de emprego e renda, baseadas 
na economia criativa, solidária, justa e sustentável, com grande potencial emancipatório individual e social.  Outro 
ativo importante da cidade é a produção cientí� ca e acadêmica dos centros universitários locais – especialmente 
a UFPE e a UPE -, que reúnem um grande volume de informações e análises sobre o Recife nos diferentes campos do 
conhecimento, incluindo a produção de tecnologias diversas, que podem dar conteúdo à formulação das políticas 
públicas municipais. 

No atual contexto, destaca-se a conjuntura favorável à mobilização social, dada pela intensa insatisfação 
com a cidade, resultante dos sucessivos fracassos da última e da atual gestão municipal em diferentes áreas, como 
mobilidade, ordenamento e planejamento urbano, segurança etc. A partir das mobilizações contra o projeto Novo 
Recife, observa-se a intensi� cação dos sentimentos e desejos de ocupação democrática do espaço público por 
parte de grupos cada vez maiores e mais diversos de pessoas que residem em Recife, em oposição ao modelo de 
cidade verticalizada, focada no automóvel e nos shopping centers. Esse é o ativo que pode dar o lastro para a sus-
tentabilidade política da gestão. 

A cidade conta um zoneamento que de� ne e protege áreas de interesse social (66), de preservação ambien-
tal (25) e do patrimônio histórico (33), facilitando a regulação urbana, o delineamento de políticas e programas 
especí� cos para cada um desses contextos e limitando a ação do poder econômico, notadamente a especulação 
imobiliária. Para lidar com o dé� cit habitacional que atinge 62 mil famílias, contamos com um estoque de 34 mil 
imóveis, à espera de políticas de ocupação e moradia social. O momento atual de revisão da legislação urbanísti-
ca também se constitui em uma grande oportunidade para corrigir os erros que vem sendo cometidos no planeja-
mento da cidade e de� nir novas regras para a construção de uma cidade democrática e inclusiva. 

PROBLEMAS SOCIAIS PRIORITÁRIOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DO RECIFE

1. Concentração de renda e intensa desigualdade socioeconômica;

2. Desigualdades de gênero e raça; 

3. Grupos expostos a múltiplas vulnerabilidades sociais: população LGBT, população de rua, pessoas com de� -
ciência, id osos, dependentes de drogras, entre outros;

4. Degradação ambiental nos mangues, rios, encostas e morros e redução criminosa da arborização urbana;

5. Baixíssima cobertura de saneamento básico e do tratamento adequado de resíduos sólidos, incluindo reci-
clagem; 

6. Altos índices de violência e criminalidade, atingindo sobretudo a juventude negra

7. Baixa qualidade do ensino e elevados índices de analfabetismo;

8. Persistência de indicadores negativos de saúde: tuberculose, hanseníase, mortalidade materna, gravidez na 
adolescência, HIV/Aids; 

A experiência democrática dos últimos anos possibilitou a estruturação de 

 (66), de preservação ambien-
, facilitando a regulação urbana, o delineamento de políticas e programas 

especí� cos para cada um desses contextos e limitando a ação do poder econômico, notadamente a especulação 
estoque de 34 mil 

revisão da legislação urbanísti-
 também se constitui em uma grande oportunidade para corrigir os erros que vem sendo cometidos no planeja-

PROBLEMAS SOCIAIS PRIORITÁRIOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DO RECIFE

Grupos expostos a múltiplas vulnerabilidades sociais: população LGBT, população de rua, pessoas com de� -



9. Desrespeito à legislação urbanística e ao planejamento urbano, com forte impacto sobre a qualidade de 
vida, o meio ambiente, a paisagem e o patrimônio histórico;

10. Verticalização excessiva, segregação sócioespacial e áreas públicas degradadas;

11. Habitação precária, dé� cit habitacional e ausência de habitabilidade;

12. Graves problemas de mobilidade: transporte público de� ciente, ausência de intermodalidade e de plano 
cicloviário, excesso de automóveis nas ruas;

13. Precarização dos serviços públicos, das redes básicas de saúde e educação, incluindo creches, e dos equipa-
mentos de cultura, esporte e lazer;

14. Ausência de políticas de inserção econômica e social, de proteção a usuários/as de drogas, de garantia ao 
direito à comunicação e de cultura.

ALGUMAS PROPOSTAS PARA A CIDADE

Concentração de renda e intensa desigualdade socioeconômica

Fortalecimento do empreendedorismo e da inovação

Incentivo ao micro e pequeno negócio

Desigualdades de gênero e raça

Incorporar as perspectivas de gênero e raça em todas as políticas municipais, tomando as mulheres e a po-
pulação negra como grupos prioritários para o acesso a direitos e serviços 

Grupos expostos a múltiplas vulnerabilidades sociais

Elaboração de políticas e serviços especí� cos para a população LGBT, população de rua, pessoas com de� -
ciência, idosos, dependentes de drogras, entre outros;

Degradação ambiental nos mangues, rios, encostas e morros e redução criminosa da arborização urbana

Garantir o seguimento rigoroso da legislação de proteção do meio-ambiente pelos setores público e privado

Instituir política de replantio de árvores, garantindo calçadas sombreadas em toda a cidade 

Baixíssima cobertura de saneamento básico e do tratamento adequado de resíduos sólidos, incluindo reciclagem

Rever a política municipal de saneamento e tratamento de resíduos sólidos

Altos índices de violência e criminalidade, atingindo sobretudo a juventude negra

Instituir política municipal de segurança cidadã, com as seguintes ações prioritárias:

 • Criação de um Observatório da Violência no Recife, para identi� car padrões e produzir informações que orientem 

    as políticas públicas de segurança cidadã do município (em articulação com o estado).

 • Criação de Programas de Prevenção secundária da violência voltado para grupos vulneráveis à violência (crianças e 

   adolescentes, mulheres, idosos,  dependentes de drogras, população LGBTTQ)

 • Programas de prevenção situacional da violência, voltados para a reorganização do espaço urbano, que estimulem 

  o uso de toda a cidade pelos moradores, favorecendo a integração de territórios, o � uxo de pessoas e a ocupação 

  do espaço público.

 • Medidas de reorganização do espaço urbano, baseadas em pesquisas de vitimização, voltadas para espaços e lugares 

   que favorecem a ocorrência sistemática de violências,Criação de programas de mediação de con� ito nas 

   comunidades, com participação de lideranças locais.

 • Criação de espaços de participação permanente da sociedade civil na de� nição das políticas públicas de segurança 

   municipais, tanto no nível da cidade (Conselho ou Fórum Municipal de Segurança Cidadã) e das suas divisões admi

    nistrativas, quanto das comunidades.

10. Verticalização excessiva, segregação sócioespacial e áreas públicas degradadas;

11. Habitação precária, dé� cit habitacional e ausência de habitabilidade;

12. Graves problemas de mobilidade: transporte público de� ciente, ausência de intermodalidade e de plano 
cicloviário, excesso de automóveis nas ruas;

13. Precarização dos serviços públicos, das redes básicas de saúde e educação, incluindo creches, e dos equipa-
mentos de cultura, esporte e lazer;

14. Ausência de políticas de inserção econômica e social, de proteção a usuários/as de drogas, de garantia ao 
direito à comunicação e de cultura.

Concentração de renda e intensa desigualdade socioeconômica

Fortalecimento do empreendedorismo e da inovação

   que favorecem a ocorrência sistemática de violências,Criação de programas de mediação de con� ito nas 

Criação de espaços de participação permanente da sociedade civil na de� nição das políticas públicas de segurança 

   municipais, tanto no nível da cidade (Conselho ou Fórum Municipal de Segurança Cidadã) e das suas divisões admi



 • Fortalecimento e capacitação das guardas municipais para sua atuação no campo da prevenção da violência no  
   espaço do município. 

 • Desenvolvimento de projetos integrais de atenção ao usuário de drogas, laicos, baseados em princípios de redução 

   de danos que incorporem a prevenção da violência e estruturados em diferentes níveis de apoio 

   e proteção social (desde a rua). 

 • Criação do Comitê de Governança das Políticas de Segurança Cidadã do Município, com participação de secretários 

   de diversas pastas, MP, TJ, Defensoria Pública, integrantes da sociedade civil, representantes das polícias, para acom

   panhamento da implementação dos programas de segurança cidadã no Recife. 

Baixa qualidade do ensino e elevados índices de analfabetismo

Requali� cação e ampliação dos programas de alfabetização de adultos

Garantia do piso salarial dos professores

Programas de formação continuada de professores

Persistência de indicadores negativos de saúde: tuberculose, hanseníase, mortalidade materna, gravidez na adoles-
cência, HIV/Aids

 Ampliar a cobertura do PSF para 100% da população

 Priorizar os programas de assistência à tuberculose, hanseníase e HIV/Aids

 Garantir a oferta diversi� cada de contraceptivos em toda a rede de saúde

Implementar os serviços de assistência a vítimas de violência sexual em todas as maternidades públicas 
municipais

Desrespeito à legislação urbanística e ao planejamento urbano, com forte impacto sobre a qualidade de vida, o 
meio ambiente, a paisagem e o patrimônio histórico. Verticalização excessiva, segregação sócioespacial e áreas 
públicas degradadas. Habitação precária, dé� cit habitacional e ausência de habitabilidade

Implementar as propostas aprovadas nas Conferências da Cidade

Graves problemas de mobilidade: transporte público de� ciente, ausência de intermodalidade e de plano cicloviário, 
excesso de automóveis nas ruas

 Faixa exclusiva para ônibus e bilhete único

 Implementação do plano cicloviário 

 Implementação da intermodalidade, incluindo o transporte � uvial

 Redução da circulação de automóveis nas áreas centrais da cidade

Precarização das redes básicas de saúde, assistência social e educação, incluindo creches, e dos equipamentos de 
cultura, esporte e lazer

 Amplo programa de requali� cação dos equipamentos públicos

Ampliação da cobertura das creches públicas e comunitárias para alcançar 100% das crianças de 0 a 4 
anos 

Garantir a implementação integral do SUS e do SUAS 

Ausência de políticas de proteção a usuários/as de drogas, de garantia ao direito à comunicação e de cultura

Implementar o Sistema Nacional de Cultura no âmbito municipal

 Instituir programas de redução de danos para usuários/as de drogas

Implementar o Sistema Nacional de Cultura no âmbito municipal

 Instituir programas de redução de danos para usuários/as de drogas


