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1. 

II REUNIÃO DO CONSELHO DO 

REC 500 



 

1.  Abertura 

A segunda reunião do Conselho Recife 500 anos ocorreu em 18 de dezembro 2015, pouco 

mais de um mês após o primeiro encontro, e teve como principal objetivo discutir um “primeiro 

esboço” de Visão de Futuro para a cidade do Recife, pensando nos próximos 22 anos1. Distribuído 

previamente aos membros do Conselho Rec500, o evento contou com um material de apoio para 

a discussão, na forma de um Caderno de Trabalho, cujo objetivo era o de auxiliar na construção 

de uma visão de futuro para o ano de 2037. 

O encontro inicia-se com uma breve dinâmica na qual os participantes são convidados a 

“pensar a cidade”, com a distribuição de flores que representavam a harmonia e integração no 

cuidado com o Recife. Finalizado o momento inicial de interação, o representante da ARIES, 

Guilherme Cavalcanti, inicia as atividades com a apresentação de um cenário narrativo para o ano 

de 2037 a partir do cotidiano de 3 personagens fictícios: Rosa, Isa e Jorge.  

Nessa representação de futuro, o Recife surge como uma cidade com calçadas acessíveis, 

ciclo faixas e ciclovias bem estruturadas, um metrô integrado e o Parque Capibaribe como 

atrativo turístico e elemento de integração. Áreas verdes ao longo do rio, saneamento universal, 

erradicação das palafitas, ampla redução do déficit habitacional e o funcionamento de um VLT 

também são destacados, juntamente com diversos outros indicadores, no formato de uma 

narrativa de história em quadrinhos. 

De acordo com Guilherme Cavalcanti, a narrativa construída foi realizada a partir dos 

insumos coletados em fases anteriores do Projeto REC500, entre elas, os processos de escuta da 

população, entrevistas e dados levantados. Nesse sentido, o desafio é o de transformar essa 

narrativa em prática, estabelecendo um conjunto de metas e iniciativas estratégicas. Assim, o 

representante da ARIES propõe aos Conselheiros e Conselheiras presentes que indiquem 

possíveis ausências e problemas, bem como façam críticas e proponham elementos acerca da 

visão de futuro apresentada, no intuito de aprimorá-la.  

Ainda nesse momento, Guilherme reconhece que a visão apresentada é bastante 

romântica, considerando que, por meio dessa projeção de futuro, todas as metas previamente 

                                                           
1
 A reunião ocorreu no Museu da Cidade do Recife, no Forte das Cinco Pontas, no dia 18/12/2015. O 

período de duração foi de, aproximadamente, 5 horas (das 09:00 às 14:00). 



 

propostas foram alcançadas. Por outro lado, lança a provocação ao indagar sobre os riscos e 

ameaças de que o cenário apresentado não se concretize. Nesse momento, então, pede as 

sugestões dos presentes sobre um futuro desejado e factível. 

 

2. Participação do Conselho 

1ª RODADA DE DEBATES 

 

Feita a primeira apresentação, o representante da Macroplan, Alexandre Mattos, pede ao 

público presente que se manifeste acerca do cenário projetado, no intuito de levantar mais 

informações e elementos para a consolidação da visão de futuro do Projeto REC500.   

Diversas críticas e questões foram apontadas pelos Conselheiros na primeira rodada de 

debates, da mesma forma que um amplo conjunto de dúvidas acerca do processo de construção 

do futuro retratado. Sintetizando algumas das críticas e apontamentos dos membros do 

Conselho, destaca-se que: 

 O Recife é visto de forma utópica e não integrada à Região Metropolitana; 

 As ilustrações apresentadas retratam uma perspectiva de “melhora” da cidade e dos 

elementos já existentes, quando, na verdade, é preciso pensar de forma radicalmente 

nova o futuro, inspirando-se em indicadores de outras cidades que já adotaram padrões 

de inovação mais arrojados; 

 As relações entre as pessoas não são bem retratadas no futuro projetado, no mesmo 

sentido em que algumas questões parecem permanecer, como é o caso da população 

negra – representada pelas personagens na narrativa -  continuar residindo em áreas 

periféricas do Recife; 

 Questões relacionadas ao saneamento e meio-ambiente foram avaliadas positivamente, 

no mesmo sentido em que o futuro ali representado é (e deve ser) construído com muita 

dignidade para todas as pessoas. Em referências às fotos antigas dispostas na sala de 

reuniões, a dignidade das pessoas naquelas imagens (mesmo as de origem bastante 



 

humilde) desponta como um elemento marcante e deve ser sempre valorizado ao se 

pensar o futuro; 

 A ausência marcante da expressão “direitos humanos” no documento distribuído. Por 

outro lado, apesar da ausência das palavras, o conceito é contemplado em seu conteúdo; 

 O cenário das pessoas nas periferias com acesso ao transporte público é valorizado. Por 

outro lado, surge o questionamento se esse serviço está sendo pensado apenas para os 

pobres ou para os que não tem carro, uma vez que tal concepção seria bastante limitada. 

De acordo com o debate, o sistema de transporte público, a exemplo de grandes cidades 

do mundo, deve ser pensado para todos; 

 A questão da comunicação no Recife, com a existência de rádios comunitárias e 

mecanismos de radiodifusão, em paralelo ao usa de ferramentas digitais, é colocada 

como um elemento de fortalecimento da participação popular e da gestão democrática. 

Guilherme Cavalcanti e Alexandre Mattos fazem as ressalvas de que o plano que está sendo 

pensado, também em função de sua complexidade, tem falhas e inconsistência de diversos níveis 

e formas. Assim, a dinâmica em curso visa, entre outras coisas, promover ajustes e 

encaminhamentos para seu aprimoramento por meio da participação coletiva. 

2ª RODADA DE DEBATES 

Na segunda rodada de debates, Alexandre Mattos solicita aos presentes que acessem a 

página 17 do plano de trabalho previamente distribuído, para, assim, observarem os atributos 

construídos a partir da síntese das principais convergências geradas no processo de escuta da 

sociedade. De forma geral, esses atributos foram os temas mais citados pelos entrevistados na 

pesquisa qualitativa, nos grupos focais, pelos respondentes da pesquisa na internet e pelos 

participantes das Oficinas de Futuro. De acordo com o Caderno de Trabalho, esses temas refletem 

como os participantes das escutas esperam que o Recife seja em 20372. 

                                                           
2
 Caderno de Trabalho Visão de Futuro Recife 500 Anos: A Cidade de Queremos - 18/12/2015; p.17 



 

 

 

Feita a apresentação dos atributos, o representante da Macroplan solicita aos Conselheiros e 

Conselheiras que preencham, na página 06 do Caderno, três ideias centrais para a visão de futuro 

a partir de suas perspectivas. Em seguida, Alexandre Mattos retoma a exposição para demonstrar 

uma consolidação de convergências e ideias-força surgidas ao longo dos processos investigativos 

do REC500. Conforme exposto, essa consolidação parece convidar a uma primeira reflexão, a de 

que existem duas grandes agendas para a cidade do Recife:  

a) A do século XX: Uma agenda da inclusão, que se manteve em todo o século passado e 

que não foi superada, a exemplo das questões relacionadas à educação, segurança, 

habitabilidade e saneamento, mobilidade e uso dos espaços; 

b) A do século XXI: A busca por prosperidade compartilhada, resiliência do bem-estar, 

conectividade, integração metropolitana, intercâmbio cultural mundial, expressão 

cultural, qualidade urbana e sustentabilidade, ciclabilidade. 

Quadro 1 - Atributos 

Fonte: Caderno de Trabalho Visão de Futuro Recife 500 Anos: A Cidade de Queremos - 18/12/2015; p.18 

 



 

Dessa forma, fica posto que o Recife tem uma sobreposição de desafios: os do século 

passado, em conjunto aos que já se ambicionam no século XXI. Nesse mesmo sentido, também é 

ressaltada que existe, por conseguinte, o desdobramento em duas outras dimensões: i) a agenda 

da cidade e; ii) a agenda das pessoas. Como serão as pessoas no futuro? Quais os padrões 

culturais que permanecem e quais mudam? Essas foram algumas das questões lançadas à 

reflexão, seguidas pela exposição dos 20 temas que foram coletados ao longo do Projeto Recife 

500 anos: 

Agenda das Pessoas 

1. Novos padrões de convivência e novos valores sociais 
2. Igualdade de oportunidades por meio da educação de qualidade 

3. Ampla participação e instituições de qualidade 

4. Uma sociedade que promove a Inclusão social e econômica 

5. Sócio diversidade 

6. Paz (e direitos humanos) 

7. Economia ancorada em serviços avançados 

8. Conhecimento, conectividade e integração econômica 

9. Qualidade de vida, saúde, lazer e entretinimento  

10. Cultura e identidade como patrimônio da cidade 

Agenda da Cidade 

11. Saneamento 

12. Habitabilidade e integração das ZEIS 

13. Novo dinamismo e revitalização do Capibaribe 

14. Centro expandido revitalizado 

15. Novos padrões urbanísticos 

16. Integração e ampla mobilidade urbana 

17. Novos espaços públicos e caminhabilidade (caminhar para os espaços próximos) 

18. Equivalência urbana (a qualidade de vida não se diferenciar tanto entre os diferentes 

espaços da cidade) 

19. Cidade Parque 

20. Resiliência urbana e baixo carbono 

  



 

 

3ª RODADA DE DEBATES 

Um novo conjunto de críticas, questionamentos e sugestões decorreram desse novo ciclo de 

debates. De forma geral, os aspectos pontuados foram os seguintes: 

 Como viabilizar o desenvolvimento da metrópole como um todo, sem que Recife se torne 

uma ilha de qualidade e excelência, uma vez considerada as dificuldades de articulação 

com os municípios da RMR?   

 É preciso romper com a ideia norte-americana da moradia segregada no subúrbio. A 

cidade precisa ser cidadã e integrada, com um bom sistema de transportes e onde as 

pessoas se sintam à vontade de conviver umas com as outras; 

 Educação “de qualidade” não é uma garantia de uma cidade que promova novos 

comportamentos mais tolerantes e inclusivos; 

 As relações humanas são o maior desafio. A visão de futuro está pensada de fora para 

dentro. O cidadão deve ser considerado de dentro para fora e a cidade, por sua vez, 

aprimorada de fora para dentro. Melhorar o saneamento, a mobilidade, a habitabilidade 

(o físico, tangível), isso é menos difícil do que pensar o intangível. A educação precisa ser 

vista com muita amplitude, não apenas a educação formal. Os maiores desafios são os 

humanos e intangíveis; 

 Recife não é uma ilha, a questão da violência não depende da governança do Recife, a 

exemplo das dinâmicas do mercado de drogas;  

 Recife pode caminhar na laicidade do estado, por exemplo. Também não se trata de dar 

mais a quem merece o mínimo, mas tratar direitos como direitos, a exemplo dos direitos 

humanos e em seu sentido mais amplo (civis, políticos, etc). Como garantir os direitos 

humanos? De acordo com o exposto no conselho, isso é conflitivo. O Estado deve ser 

provedor de direitos e não tolhedor de direitos; 

 Como se compreende uma “educação de qualidade”? 

 Estamos numa mudança de era, nesse sentido, os aspectos relacionados à inovação estão 

pouco presentes. O futuro não pode ser pensado como uma extrapolação do presente, 

uma vez considerada a evolução exponencial da tecnologia; 



 

Foto – 1 II Reunião do Conselho Recife 500 anos em 18/12/2015 

 Não se trata apenas de agendas dos séculos XX e XXI, existe, também, uma agenda do 

século XIX. Os exemplos de cidades internacionais preocupam pois elas já resolveram 

questões que o Recife ainda não; 

 É preciso pensar o papel dos idosos no futuro da cidade e que condições serão oferecidas 

a eles; 

 A desigualdade é um desafio permanente e tem efeitos perversos na saúde. Em conjunto 

com as mudanças climáticas, novos vetores de doenças se desenvolvem, a exemplo dos 

mosquitos na transmissão da dengue, zika e chikungunya; 

 Promover a equidade e focar as ações em quem mais precisa; 

 Resgatar a dignidade das pessoas: elas se arrumam para ir aos postos de saúde pois este 

está mais organizado; 

 

Finalizada a rodada, Alexandre Mattos propõe uma nova dinâmica aos Conselheiros e 

Conselheiras, na qual retoma os 20 temas listados anteriormente, divididos em razão das 

agendas da cidade e das pessoas. Uma vez projeto o painel, o mediador solicita aos presentes 

três contribuições – em post-its -, reafirmando, alterando ou complementando os tópicos 

(foto 1) 

 

  



 

Foto – 2. Temas convergentes: Agendas das Pessoas e da Cidade  

 

 

 

 

 

4ª RODADA DE DEBATES 

Após a apresentação do painel e contribuição dos Conselheiros e Conselheiras a consolidação 

dos temas das agendas das pessoas e da cidade, um novo ciclo de debates é aberto. Desta feita, 

as colocações dos participantes podem ser sistematizadas da seguinte forma: 

 

 A educação é ressaltada como um aspecto fundamental; 

 Crítica à supervalorização da tecnologia na visão de futuro. Busca-se uma cidade mais 

humana e com maior aproveitamento dos recursos naturais, a exemplo do uso da energia 

solar, considerado pouco explorado; 



 

 A importância da valorização e proteção das paisagens da cidade (rios, o marco zero, os 

corais). O Recife possui uma qualidade internacional de paisagens que precisam ser 

protegidas. Atrás da visão de Olinda já se vê torres; 

 É preciso proteger as bacias hidrográficas, bem como desafogar os pontos de alta 

densidade urbana, interligando as primeiras com objetivo tanto de recreação quanto de 

mobilidade.; 

 As ruas do Recife detêm um grande potencial para o cidadão. Ruas compartilhadas, ruas 

parques. Identificar-se com sua rua, com sua parte da cidade; 

 Não há direitos humanos sem direitos urbanos, assim, será preciso enfrentar questões 

ambientais sérias, juntamente com a centralidade do patrimônio cultural da cidade; 

 É preciso fazer as mudanças, no Recife, de dentro para fora, retomando a vocação natural 

do Recife como parque de águas, reinventando o território; 

 Promover equidade por meio da educação; 

 Requalificar os espaços públicos e pensar o Recife em nível metropolitano; 

 Favorecer a caminhabilidade; 

  Recife como uma cidade parque (Capibaribe) resiliente; 

 Esse projeto (Recife 500 anos) não pode ser de governo, precisa ser da sociedade; 

 Pensar em uma cidade segura, com condições de mobilidade, verde e sustentável que 

incentive o morador andar a pé, e que conte com integração social e espacial. Uma cidade 

que reforça a igualdade de oportunidades e educação para todos;  

 Reflexão: qual modelo de sustentabilidade? 

 

3. Encerramento 

Finalizando as atividades, Alexandre Mattos faz uma síntese do processo, indicando “onde 

estamos, como estamos e onde queremos chegar”, consultando, em seguida, os Conselheiros, 

acerca a aprovação da visão de futuro e se o projeto pode continuar. 

Conforme exposto pelo mediador, se espera, de um projeto como esse, que ocorra uma 

adesão progressiva ao “sonho” apresentado. Assim, o Conselho representa parte importante 

desse processo de construção coletiva, agregando um maior número de pessoas ao processo em 

desenvolvimento. Dessa forma, será preciso estabelecer uma articulação com mais pessoas, 



 

dentro das diferentes áreas de especialização dos Conselheiros, no intuito de pensar em maior 

detalhe as formas de andamento do projeto. Ainda de acordo com os organizadores da reunião, o 

próximo movimento é o de desenhar as etapas subsequentes do REC500: o que fazer e como 

fazer. 

Por fim, um dos Conselheiros (Ivan Moraes) faz a ressalva de que o papel do Conselho e dos 

Conselheiros e Conselheiras não é, a rigor, representativo da população geral, uma vez que não 

ocorreu um processo de escolha pública, mas de convite da ARIES.  

Logo em seguida, Guilherme Cavalcanti agradece aos presentes e encerra a reunião. 

 



 

4. Lista de Presença  

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

2. 

II OFICINA DE IDEAÇÃO: VISÃO 

DE FUTURO REC 500 



 

1. Introdução 

A II Oficina de Ideação, ocorrida no âmbito do Projeto Recife 500 anos, coordenada por 

Cláudio Marinho, realizou-se no dia 02 de fevereiro de 2016, no Museu do Forte das 5 Pontas, 

Recife, entre 9:00 e 14:00 horas. Teve início com uma breve contextualização acerca dos 

momentos anteriores e apresentação do estágio da empreitada. Esse resgate inicial foi realizado 

por Guilherme Cavalcanti (ARIES), que abre sua fala explicando as etapas transcorridas até o 

presente momento e sua importância para a construção da Visão de Futuro – versão ainda 

preliminar – a ser discutida pelo grupo de pessoas convidadas, presente. 

Os andamentos anteriores do Projeto, relativos às etapas qualitativas e quantitativas 

(grupos focais, entrevistas, estudo retrospectivo, benchmarking e pesquisa survey), juntamente 

com a escuta da população e as oficinas de futuro (realizadas nas RPA’s do Recife), foram 

devidamente resgatados e contextualizados no quadro apresentado por Guilherme (Figura 01).  

Da mesma forma, as duas reuniões do Conselho Recife 500 anos também foram lembradas. 

A expectativa era de que, com a participação dos presentes, fosse possível amadurecer a 

proposição acerca da Visão de Futuro para o Recife em 2037. Visão que, posteriormente, 

orientará a definição de estratégias e de uma carteira de projetos prioritários que orientem o 

desenvolvimento futuro da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 02 – Apresentação de Guilherme Cavalcanti 

 

2. Elementos Componentes da Visão de Futuro – insumos 

iniciais 

No decorrer de sua fala, uma preocupação pontuada pelo representante da ARIES é, mais 

especialmente, o viés que se estabeleceu a partir da primeira I Oficina de ideação do Recife 500 

anos, na qual predominou uma composição de arquitetos e urbanistas, tornando o debate mais 

denso em torno de questões relativas à essa área.  Não obstante essa questão, na II Oficina – da 

mesma forma que em todas as etapas do processo -, busca-se agregar uma diversidade maior de 

áreas do conhecimento, perspectivas e olhares sobre a cidade. 

 

 

 

Finalizada a fala de Guilherme, a palavra é transmitida para Alexandre Mattos 

(Macroplan), que realizou uma breve apresentação acerca dos elementos componentes da visão 

de futuro para Recife– ainda em caráter preliminar - a ser debatida na oficina.  Nesse momento, 

foi explicado aos participantes que tal exercício de construção da referida visão buscou “traduzir”, 

em frases, os desejos e aspirações dos moradores do Recife para sua cidade. Tratando de uma 

forma mais detalhada, ao longo dos seis meses anteriores à reunião que se desenvolve, foi 



 

Plano da Cidade  

Fonte: ARIES/MACROPLAN/CEPLAN 

Quadro 01   

 

empreendida uma ampla busca por sintetizar um igualmente vasto conjunto de perspectivas e 

aspirações convergentes, as quais, por sua vez, culminaram no material ora apresentado.  

Assim, a partir dos insumos coletados nas etapas anteriores, o futuro do Recife foi tratado com 

base em dois grandes planos, sendo estes:  

A) O plano das pessoas; 

B) O plano da cidade. 

 

A partir dessas duas frentes de planejamento, foi estabelecida uma síntese em 5 eixos, os quais 

abrigam 20 atributos, respectivamente: 

Eixos 

  Inclusão social e Desenvolvimento Humano; 

  Desenvolvimento Econômico; 

  Espaço Urbano e Mobilidade; 

  Sustentabilidade e Meio-Ambiente; 

  Dimensão Institucional. 

 Atributos

 



 

Plano das Pessoas 

Fonte: ARIES/MACROPLAN/CEPLAN 

Quadro 02   

 

 

 

De maneira geral, segundo Alexandre Mattos, a montagem desta visão preliminar foi feita 

de maneira sintética não apenas no sentido de expor um cenário geral acerca do projeto, mas 

também, principalmente, para apresentar o conjunto de objetivos e desafios que foram 

consolidados e que, por sua vez, podem se modificar à medida que o plano caminhar para a etapa 

de desenvolvimento da estratégia de implantação, ganhando, dessa forma, maior profundidade. 

Nesse sentido, é reforçada a importância de ouvir as contribuições dos presentes acerca da visão 

de futuro para 2037, quando a cidade completa 500 anos. 

Finalizada as apresentações iniciais, a palavra é transmitida para Cláudio Marinho (sócio 

da Porto Marinho Ltda.), responsável pelo desenho metodológico das Oficinas Sínteses.  

No início de sua fala, Cláudio esclarece que a ideia é de que se possa trabalhar as 

questões apresentadas entre o presente e a cidade desejada, isto é, o que é preciso se fazer para 

chegar à cidade que se almeja em 2037. Nesse sentido, os participantes são convidados a 

participar de dinâmica de backcasting, no intuito de levantar insumos para a realização de ações 

do Recife até seus 500 anos. 



 

Na seção a seguir, será apresentado um relatório descritivo acerca da abordagem 

metodológica utilizada na Oficina, bem como uma síntese dos resultados e conclusões alcançadas 

após a realização da dinâmica. 

3. Dinâmica de backcasting para definição de ações por eixos 

temáticos da Visão 20373 

O MÉTODO 

A Porto Marinho foi convidada pela Macroplan para facilitar workshop do Recife 500 Anos 

visando definir preliminarmente o que precisamos fazer para chegar à cidade que queremos em 

2037.  Com esse objetivo, o consultor Claudio Marinho, sócio-fundador da Porto Marinho, propôs 

uma dinâmica baseada na visualização de cartelas e na adaptação feita por ele das técnicas de 

backcasting 4 desenvolvidas por Larry Hirschhorn.   

Para a dinâmica, o consultor partiu de uma apresentação feita pela Macroplan na 

abertura do workshop contendo os resultados da versão técnica da “Visão de Futuro Recife 500 

Anos”, que foram agrupados nas reuniões de cenarização e do Conselho do Recife 500 Anos em 

20 ATRIBUTOS da cidade desejada.  

Para facilitar a discussão, os atributos foram agrupados em 5 EIXOS:  

Eixo Desenvolvimento Econômico 

1. Protagonismo econômico, prosperidade compartilhada e inclusão produtiva 

2. Economia especializada em serviços avançados, conhecimento e inovação 

3. Integração econômica e conectividade 

Eixo Inclusão e Desenvolvimento Humano 

1. Igualdade de oportunidade via educação de qualidade para todos 

2. Inclusão social 

                                                           
3
 O relatório constituinte desta seção foi elaborado pelo Consultor Cláudio Marinho (Porto Marinho Ltda.), 

responsável pela realização da dinâmica e pela sistematização dos resultados aqui descritos. 
4
 Adaptações baseadas nas contribuições de Larry Hirschhorn no artigo “Creating Sustainable Change 

through Backcasting”,  Rotman Magazine, Winter, 2011, pp. 107-110. 



 

3. Sociodiversidade e direitos humanos 

4. Saúde e bem-estar 

5. Paz 

Eixo Espaço Urbano e Mobilidade 

1. Habitabilidade e integração das comunidades 

2. Reabilitação da área central do Recife 

3. Novos padrões urbanísticos 

4. Integração e ampla mobilidade urbana 

Eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente 

1. Saneamento ambiental 

2. Resiliência urbana 

3. Dinamismo do Capibaribe 

4. Cidade Parque 

Eixo Institucional  

1. Ampla participação, governança democrática e instituições de qualidade 

2. Consolidação de novos padrões de convivência 

3. Consolidação de novos valores sociais 

4. Cultura e identidade como patrimônio, lazer e entretenimento 

Apresentados os eixos aos participantes, o mediador sugeriu que cada um deles escolhesse 

aquele tema com o qual mais se identificava para fazer parte de um dos 5 grupos de trabalho 

distribuídos pela sala (numerados de 1 a 5 pela ordem dos eixos acima apresentados).  

Os participantes foram então orientados a usar cartelas coloridas (ver figura 03) seguindo um 

esquema baseado em rede de causalidade para definir um plano de ação objetivando chegar à 

cidade desejada. 



 

 

 

O roteiro metodológico para o backcasting foi o seguinte: 

o Definir um objetivo estratégico a partir do eixo e dos seus atributos (fraseado na forma de 

resultado esperado, para facilitar a criação da rede de causalidade) – cartelas BRANCAS; 

o Especificar um obstáculo (o maior deles, entre todos os que o grupo pode visualizar) que, na 

visão dos participantes, impede as iniciativas para atingir aquele resultado – cartelas VERDES; 

o Fazer a pergunta “por que AINDA não removemos o obstáculo?”, isto é, se era importante 

chegar ao resultado, por que ainda não se conseguiu isso? 

o Dar duas razões (e apenas 2) para o fato de ainda não se ter removido o obstáculo – cartelas 

AMARELAS; 

o Definir duas ações para cada razão (4, portanto, e somente 4 no total) para enfrentar os 

problemas/razões que os impediam de remover o obstáculo para chegar ao resultado 

pretendido – cartelas AZUIS; 

o Escolher um relator ou relatora para transmitir os resultados do trabalho; 

o Visitar os outros grupos para ouvir e discutir os relatos a partir das cartelas afixadas nas 

paredes; durante os debates, o mediador também faz anotações em cartelas afixadas 

próximas aos temas tratados.  

OS RESULTADOS DA DINÂMICA 

 



 

Colocadas as premissas do método de trabalho e da dinâmica que se estabeleceu com os 

participantes do workshop, o relato a seguir procura fazer justiça ao diligente esforço 

empreendido pelos grupos de trabalho.  

Erros e omissões são de responsabilidade do relator e poderão ser corrigidos com a gravação feita 

do debate pelo mediador, que foi consultada e também vai anexada a este relatório. 

O relato é composto por ilustrações fotográficas, que transmitem o “clima” da discussão e seus 

resultados gráficos, e por quadros com a síntese dos resultados das cartelas [incluindo as 

discussões com os outros grupos, que estão entre colchetes].  

Os quadros, além de conterem o relato, têm uma coluna vazia para “iniciativas de CURTO 

PRAZO com indicação de RESPONSÁVEIS para dar partida na execução”. O trabalho de 

backcasting é orientado a resultados, à ação. Em respeito à contribuição dos participantes, a 

coluna objetiva dar consequência imediata ao trabalho dos grupos (O que fazer com as AÇÕES 

sugeridas? Incorporar ao plano de ação do Recife 500 Anos? Aprofundar o debate? Os estudos?).   

  

 

 

 

 

 

Figura 06 – Grupo de discussão sobre o eixo institucional 

 

Figura 07 -  Grupo de discussão sobre o eixo inclusão e desenvolvimento humano 

 

Figura 08 – Grupo de discussão sobre desenvolvimento econômico. 



 

 

 

 

  

Figura 09 – Visão geral dos grupos 

 



 

  



 

OFICINA DE BACKCASTING: PLANO DE AÇÃO PARA A CIDADE DESEJADA  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO do GRUPO 1 
Eixo Desenvolvimento Econômico 

Ampliar e diversificar as oportunidades econômicas do Recife 

Principal OBSTÁCULO 
para se alcançar o 
objetivo  

RAZÕES que 
impedem a 
remoção do 
obstáculo 

ACÕES para enfrentar os 
impedimentos 

Iniciativas de CURTO 
PRAZO com indicação 
de RESPONSÁVEIS 
para dar partida na 
execução 

Os participantes do Grupo 
1 consideraram que a  
concentração de 
investimentos sem 
integração com a base 
local é o principal 
OBSTÁCULO que precisa 
ser removido para se 
atingir o objetivo. 

 

Razão 1: 

Políticas públicas 
orientadas para 
atividades onde há 
concentração de 
capital 

Ação 1: Diversificar 
incentivos a segmentos 
que comportem 
diferentes níveis de 
formação e renda 

 

Ação 2: Estabelecer 
dietrizes para 
desconcentração 
territorial 

 

Razão 2: 

Baixa valorização 
dos pequenos e 
médios 
empreendimentos 
locais 

Ação 3: Valorizar 
atividades intensivas em 
capital do conhecimento, 
com foco em pequenos e 
médios 
empreendimentos 

 

Ação 4: Criar base de 
dados abertos e 
promover redes de 
serviços e fornecedores 
[levar em conta os 
empreendimentos-
âncora que permitem o 
desenvolvimento de 
redes de pequenos 
fornecedores] 

 

Tabela 01 

 



 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO do Grupo 2 
Eixo Inclusão e Desenvolvimento Humano 

Cidade inclusiva, onde o bem-estar social para todos é garantido e priorizado pelas políticas e 
pelas pessoas 

Principal OBSTÁCULO 
para se alcançar o 
objetivo  

RAZÕES que impedem 
a remoção do 
obstáculo 

ACÕES para 
enfrentar os 
impedimentos 

Iniciativas de CURTO 
PRAZO com indicação 
de RESPONSÁVEIS 
para dar partida na 
execução 

Os participantes do 
Grupo 2 consideraram 
que a desigualdade e 
desequilíbrio de 
oportunidades é o 
principal OBSTÁCULO 
que precisa ser removido 
para se atingir o 
objetivo. 

Razão 1: 

Falta de priorização da 
inclusão social nas 
políticas públicas 
(transversalidade) 

Ação 1: Criar 
instrumentos de 
gestão e regulação 
(ex.: Lei de 
Responsabilidade 
Social) 

 

Ação 2: Definir 
programa de metas 
e indicadores 
(integrados e 
transversais) 

 

Razão 2: 

Frágil senso de 
coletividade e atitude 
cidadã 

Ação 3: Garantir 
participação social 
(colaboração) nas 
decisões da cidade  

 

Ação 4: Garantir 
acesso universal à 
educação formal e 
cidadã de qualidade 

 

Tabela 02 

 



 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO do Grupo 3 
Eixo Espaço Urbano e Mobilidade 

 Ser uma cidade inclusiva, integradora e habitável 

Principal OBSTÁCULO 
para se alcançar o 
objetivo  

RAZÕES que 
impedem a remoção 
do obstáculo 

ACÕES para 
enfrentar os 
impedimentos 

Iniciativas de CURTO 
PRAZO com indicação 
de RESPONSÁVEIS 
para dar partida na 
execução 

Os participantes do Grupo 
3 consideraram que o 
protagonismo do privado 
sobre o público [na 
distribuição de 
equipamentos públicos, 
por ex.] é o principal 
OBSTÁCULO que precisa 
ser removido para se 
atingir o objetivo. 

Razão 1: 

Falta de 
protagonismo do 
poder público na 
gestão urbana [um 
modelo “cômodo”] 

Ação 1: Estruturar a 
gestão pública (de 
forma integrada e 
compartilhada) para 
ser capaz de 
planejar a cidade e 
monitorar as 
operações de 
construção do 
espaço urbano 

 

Ação 2: Dotar a 
cidade de legislação 
de uso e ocupação 
do espaço urbano 
que priorize a 
inclusão e 
integração do 
cidadão 

 

Razão 2: 

Falta de integração 
da sociedade na 
gestão urbana [mais 
visibilidade dos 
projetos] 

Ação 3: Melhorar as 
condições de 
transporte e 
moradia 
considerando a 
identidade ou 
“tipicidade” de cada 
lugar ou 
comunidade 
(centralidades que 
estimulem a 
caminhabilidade e o 

 

Tabela 03 

 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO do Grupo 3 
Eixo Espaço Urbano e Mobilidade 

 Ser uma cidade inclusiva, integradora e habitável 

Principal OBSTÁCULO 
para se alcançar o 
objetivo  

RAZÕES que 
impedem a remoção 
do obstáculo 

ACÕES para 
enfrentar os 
impedimentos 

Iniciativas de CURTO 
PRAZO com indicação 
de RESPONSÁVEIS 
para dar partida na 
execução 

desenvolvimento 
orientado à 
mobilidade) 
[integração 
socioespacial; 
mobilidade 
integrada e 
descentralizada; 
plano de mobilidade 
levando em conta o 
policentrismo 
metropolitano] 

Ação 4: Criar 
mecanismos formais 
que incentivem e 
permitam a 
participação do 
cidadão no processo 
de gestão urbana 
(ex.: aplicativo 
COLAB; investir em 
educação urbana 
para um 
colaboração social 
ativa e permanente) 

 

  

Tabela 04 

 



 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO do Grupo 4 
Eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente 

Recife Cidade Parque 

Principal OBSTÁCULO 
para se alcançar o 
objetivo  

RAZÕES que 
impedem a remoção 
do obstáculo 

ACÕES para enfrentar 
os impedimentos 

Iniciativas de CURTO 
PRAZO com indicação 
de RESPONSÁVEIS 
para dar partida na 
execução 

Os participantes do Grupo 
4 consideraram que a 
inversão de prioridades 
do espaço privado 
individual versus espaço 
público coletivo é o 
principal OBSTÁCULO que 
precisa ser removido para 
se atingir o objetivo. 

 

Razão 1: 

Ausência de uma 
história de 
planejamento urbano 
integrado (uso do 
solo + mobilidade + 
meio ambiente) 

Ação 1: Desenvolver 
planos de longo prazo 
(Recife 500 Anos, 
Parque Capibaribe ...) 

 

Ação 2: Fazer a 
revisão e integração 
dos vários planos 
setoriais (POT, Plano 
de Mobilidade, 
Parque Capibaribe ...), 
levando em conta: 
espaços públicos com 
prioridade para 
pessoas; recuperação 
e renaturalização de 
margens de rios e 
canais; “derrubar” 
muros de segurança e 
separação; 
arborização e fiação 
embutida; identidade 
de rua, bairro, cidade; 
infraestrutura 
priorizando 
tecnologias verdes; 
tornar deslocamentos 
a pé prazerosos e 
saudáveis; mobilidade 
eficiente; etc. etc.  

 

Razão 2: 

Descontinuidade e 
enfraquecimento das 

Ação 3: Promover a 
mudança de 
paradigmas e 
mentalidade [na 

 

Tabela 05 

 



 

Tabela 06 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO do Grupo 4 
Eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente 

Recife Cidade Parque 

Principal OBSTÁCULO 
para se alcançar o 
objetivo  

RAZÕES que 
impedem a remoção 
do obstáculo 

ACÕES para enfrentar 
os impedimentos 

Iniciativas de CURTO 
PRAZO com indicação 
de RESPONSÁVEIS 
para dar partida na 
execução 

estruturas de 
planejamento 

discussão, propostas 
de não se ver o 
“cidade parque” 
apenas pelo “verde”, 
mas de reconciliar o 
Recife com a cidade 
TROPICAL, ambiente 
físico e natural; nesse 
sentido, priorizar o 
estabelecimento de 
“índices globais de 
sustentabilidade” 
distintos do simples 
“área verde por 
habitante”] 

Ação 4: Fortalecer as 
estruturas técnicas de 
planejamento 

 

 

Tabela 05 
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Tabela 07 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO do Grupo 5 
Eixo Institucional 

Recife pensada, decidida, acompanhada pelas pessoas e cumprida por todos 

Principal OBSTÁCULO 
para se alcançar o 
objetivo  

RAZÕES que 
impedem a remoção 
do obstáculo 

ACÕES para enfrentar 
os impedimentos 

Iniciativas de CURTO 
PRAZO com indicação 
de RESPONSÁVEIS 
para dar partida na 
execução 

Os participantes do Grupo 
5 consideraram que a falta 
de educação cidadã e de 
planejamento é o 
principal OBSTÁCULO que 
precisa ser removido para 
se atingir o objetivo. 

 

Razão 1: 

Falta decisão coletiva 
e transparente 

Ação 1: Ter um plano 
de médio e longo 
prazo para a cidade 
com diretrizes 
objetivas do que a 
cidade quer e 
pretende ser e o que 
ela não quer ser 
(exemplo da política 
cultural – ter um 
projeto de cultura e 
identidade para 
“embalar” e vender a 
cidade) 

 

Ação 2: Fazer um 
plano de comunicação 
pública para 
empoderar os 
cidadãos 

 

Razão 2: 

Falta mecanismo de 
acompanhamento e 
cobrança 

Ação 3: Ter uma 
agência 
“independente” 
guardiã do plano que 
monitore e assegure a 
sua execução 
(consolidação dos 
conselhos – desafio da 
governança DA 
CIDADE, buscando a 
transversalidade das 
políticas e a 
participação social) 
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Tabela 08 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO do Grupo 5 
Eixo Institucional 

Recife pensada, decidida, acompanhada pelas pessoas e cumprida por todos 

Principal OBSTÁCULO 
para se alcançar o 
objetivo  

RAZÕES que 
impedem a remoção 
do obstáculo 

ACÕES para enfrentar 
os impedimentos 

Iniciativas de CURTO 
PRAZO com indicação 
de RESPONSÁVEIS 
para dar partida na 
execução 

Ação 4: Disseminar a 
cultura cidadã, onde 
cada um sinta-se 
parte da solução e 
não só do problema 
(cada um faz sua 
parte e acompanha a 
dos outros) 
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3. 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO 

ENTRE A 6 ᵃ CONFERENCIA 

MUNICIPAL DA CIDADE DO 

RECIFE E O PLANO DE MÉDIO E 

LONGO PRAZO RECIFE 500 

ANOS. 
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1. Introdução 

No dia 21 de julho de 2016, na sede da Jump Brasil, no bairro de Santo Amaro, ocorreu 

a Reunião de Alinhamento sobre as proposições e andamentos do Projeto Recife 500 anos. O 

objetivo mais específico da reunião foi o de apresentar uma comparação entre as propostas 

sintetizadas pelo Recife 500 anos, frente às questões discutidas na 6ª Conferência Municipal 

da Cidade do Recife, ocorrida entre os dias 13 e 14 de junho de 2016, levantando questões, 

críticas e sugestões de encaminhamentos para o desenho do Projeto. 

 

2. Abertura 

Aproximadamente às 09:30 da manhã, Guilherme Cavalcanti (ARIES) dá andamento a 

abertura do evento. Como de costume, é realizado um movimento de contextualização do 

Projeto Recife 500 anos, com a exposição de seu desenvolvimento, estágios anteriores e atual, 

esclarecendo, todavia, que, para além desse resgate, o objetivo da reunião é entender os 

objetivos da Conferência Municipal e, dessa forma, analisar as estratégias junto ao plano do 

REC500, observando as convergências entre essas duas agendas. 

De acordo com a fala do representante da ARIES, várias das questões levantadas, ao 

longo da Conferência Municipal da Cidade do Recife, demonstraram grande sinergia junto ao 

projeto Recife 500 anos, uma vez que diversas propostas da conferência se coadunavam com 

aquelas constantes no plano REC500. 
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Finalizada a exposição inicial de Guilherme, a palavra é transmitida a Geraldo Marinho 

(Ceplan), que inicia sua participação consultando os presentes sobre possíveis participações na 

Conferência da Cidade. De maneira geral, grande parte das pessoas também compareceram à 

Conferência, mas poucas já haviam se envolvido com etapas anteriores do Projeto Recife 500 

anos. Em seguida, Geraldo apresenta 6 temas da Conferência Municipal, sendo estes listados 

na imagem abaixo: 

Figura  01 
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Nesse mesmo contexto, o expositor apresenta as principais características da 

Conferência, no intuito de, em sequência, analisá-las junto às características do Projeto Recife 

500 anos, tornando, assim, mais evidentes as possíveis convergências na concepção dos 

planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Geraldo Marinho, é preciso pensar o modelo de condução das políticas para a 

cidade, uma vez que esse aspecto não foi abordado na Conferência. Assim, dando sequência 

CARACTERÍSTICAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

• PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO  
• GESTÃO OPERACIONAL DE CURTO PRAZO – 

CICLO TRIENAL 
• FOCO NA POLÍTICA URBANA  
• AGENDA DO CONSELHO DA CIDADE 
• CORRELAÇÃO COM OUTRAS TEMÁTICAS E 

POLÍTICAS  
• DESAFIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE POLÍTICAS E 

CONSELHOS SETORIAIS 

CARACTERÍSTICAS DO RECIFE 500 ANOS 

• PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO  
• HORIZONTE DE 20 ANOS 
• FOCO NO DESENVOLVIMENTO  
• AGENDA DA CIDADE 
• ABORDAGEM INTEGRADA ENTRE MÚLTIPLAS 

TEMÁTICAS E POLÍTICAS  
• DESAFIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE POLÍTICAS  

Figura  02 

 

Fonte: apresentação de Geraldo Marinho 
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em sua fala, o consultor busca apresentar algumas das características do Projeto Recife 500 

anos, discutindo sua abordagem de múltiplas temáticas e políticas para a cidade do Recife. 

Nesse momento, são resgatadas as duas dimensões pensadas no desenvolvimento do Projeto 

REC500: a agenda das pessoas e a agenda da cidade, compostas por um total de 20 atributos. 

Agenda das Pessoas 

A. Igualdade de oportunidades via educação de qualidade para todos 
B. Inclusão social 
C. Sócio diversidade e direitos humanos 
D. Ampla participação, governança democrática e instituições de qualidade 
E. Saúde e bem-estar 
F. Cidade segura 
G. Protagonismo econômico, prosperidade compartilhada e inclusão produtiva 
H. Economia especializada em serviços avançados, conhecimento e inovação 
I. Integração econômica e conectividade 
J. Consolidação de novos padrões de convivência  
K. Consolidação de novos valores sociais 
L. Cultura e identidade como patrimônio, lazer e entretenimento 

 

Agenda da Cidade 

A. Habitabilidade e integração das comunidades 
B. Reabilitação das centralidades do recife 
C. Novos padrões urbanísticos e conservação do patrimônio construído  
D. Integração e ampla mobilidade urbana 
E. Saneamento ambiental integrado  
F. Resiliência urbana e meio ambiente 
G. Dinamismo do Capibaribe  
H. Cidade parque 

 

A sequência da exposição de Geraldo Marinho ocorre no sentido de propor uma forma de 

comparar os temas da Conferência com os atributos do REC500. Nesse sentido, o expositor 

busca o emparelhamento dos 8 atributos da agenda da cidade, com o acréscimo do item 

Ampla participação, governança democrática e instituições de qualidade – totalizando 9 

elementos -, junto aos 6 temas da Conferência Municipal 
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A partir dos temas da Conferência Municipal, vários objetivos são desdobrados e 

propostos. Com base nessas proposições, Geraldo Marinho busca analisar e extrair as 

principais ideias presentes em cada uma – por meio de palavras, frases e conceitos -, 

cotejando-as junto aos atributos do REC500. De acordo com o expositor, é possível observar as 

associações dos objetivos da Conferência com os atributos do REC500 de forma bastante 

convergente. Mesmo que não de forma explícita, existe uma correlação consistente entre 

objetivos da conferência e o Projeto Recife 500 anos. 

  

Figura  03 

 

Fonte: apresentação de Geraldo Marinho 
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Para além das convergências, porém, alguns elementos propostos na Conferência 

Municipal não são contemplados no REC500, a exemplo do plano de redução de mortes no 

trânsito e zonas 30, sendo pensado que estes poderiam passar a integrar no projeto. No 

mesmo sentido, na análise da estratégia do Recife 500 anos, mais especificamente no eixo 

estratégico espaço urbano e mobilidade, muitas palavras chaves também estão presentes nos 

objetivos da Conferência. Por outro lado, no que concerne à área do planejamento territorial, 

segundo o expositor, as convergências não são tão acentuadas. 

Ainda na reflexão das convergências e ausências, o programa de melhoria habitacional se 

destaca como um elemento importante, tendo saído da Conferência, mas não despontando 

nos eixos Projeto do REC500, bem como o banco de terras. 

Finalizando sua apresentação, a palavra é transmitida a Guilherme Cavalcanti, o qual 

afirma haver ampla convergências não apenas entre questões e temas analisados 

anteriormente, mas também entre as demandas de movimentos e pessoas ao longo de toda a 

cidade. De acordo com ele, o REC500 compreende e busca essa pauta convergente, tendo em 

seu espírito a participação popular, o debate de ideias e as discussões de propostas técnicas, 

Figura 04 
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mapeando a plataforma de convergências e avaliando onde estão as divergências nos modelos 

discutidos. 

 

3. Rodada de debates 

Finalizada a etapa mais expositiva do encontro, a palavra é aberta aos presentes para que 

se manifestem criticamente em relação às questões e temas abordados. De maneira geral, as 

colocações podem ser sintetizadas por meio dos seguintes pontos: 

 Betânia Correa de Araújo (Museu da Cidade):  

o Ressalta a importância do Museu da Cidade, não só como espaço de 

contemplação da história, como também, juntamente com outros 

equipamentos culturais, como fonte para planejamento e desenvolvimento da 

cidade. 

o Ocorre uma repetição de experiências por falta de conhecimento histórico 

(muitas coisas boas já foram feitas). 

o Existe a necessidade de uma educação cidadã para que os indivíduos 

aprendam a usar o espaço público. 

 Caio Scheidegger (Casa Amarela Saudável e Sustentável): 

o Há dificuldades de aderência da população aos projetos. É preciso maior 

participação popular para que o projeto, de fato, dê certo. Esse é o caminho 

para que o cidadão se sinta contemplado. 

o A governança não funciona devido à ausência de monitoramento. É preciso 

monitorar os indicadores, especialmente os ambientais. Se não houverem 

dados, não é possível justificar e demonstrar a transparência nem avaliar 

possíveis melhorias ou pioras, e isso é uma questão de governança. 

 Leonardo Cisneiros (Direitos Urbanos): 

o A conferência das Cidades tem grande representatividade (lastro institucional 

forte), entretanto o projeto Recife 500 anos não goza da mesma prerrogativa. 

o Como o REC500 tem um caráter consultivo, apenas, a forma de composição do 

projeto perde em legitimidade e validação, não tendo um caráter deliberativo. 

O Conselho (das cidades) precisa se apropriar disso. Existem muitas 
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convergências, mas a divergência, por menor que seja, pode definir a cidade 

que se quer.   

o O processo de criação do projeto Recife 500 anos deve ser democrático para 

que a cidade seja democrática. 

o O Conselho do Recife 500 anos deve ser revisto, na busca por ampliação da 

participação popular. 

 

 Fernando Holanda (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade):  

o Existe legitimidade no plano do Recife 500 anos, de forma mais concreta do 

que haveria se este fosse discutido exclusivamente em espaços 

institucionalizados. 

o É preciso transferir a meta de redução de mortes no trânsito para a dimensão 

da mobilidade e, assim, buscar atingir o limite máximo até 2037. 

 

 Cristiano Nascimento (Fundaj): 

o Planejamentos de longo prazo não podem prescindir de processos de 

educação cidadã. É preciso educar a população de baixa renda para que, a 

partir de uma população educada, possa se realizar uma transformação “de 

baixo para cima”. 

o Exista a possibilidade de municiar a população por diversas formas que não a 

sala de aula ou os manuais. Uma população empoderada gera perda de 

controle por parte dos gestores que estão acostumados com o poder das 

decisões.  

 

 Elizabete (Secretaria da Mulher – PCR): 

 

o É preciso pensar uma cidade sem desigualdade de gênero;  

o O espaço de debate é dotado de legitimidade, de forma perfeitamente 

compatível com outros espaços que também a possuem: trata-se de um 

espaço que agrega. 

o Uma ausência marcante é a falta da discussão acerca do caráter metropolitano 

das questões debatidas no Recife 500 anos. 

 

 Cristiana Lacerda (Fab Lab Recife): 
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o Nenhuma das etapas do projeto Recife 500 Anos teve participação cidadã. 

o O Conselho do Recife 500 anos é formado principalmente pelo setor público e 

pelo empresariado.  

o Cada etapa deveria ser levada ao Conselho da Cidade. 

 

 Mariana Amazonas (Phyto/Elemental): 

o Existe muito planejamento sem efetivação, ou seja, é preciso pensar no modo 

de implementação. 

o É preciso um maior esforço no que toca à questão ambiental, visto que essa 

acaba sempre em segundo plano. 

o Como serão distribuídos os investimentos por cada setor? 

 Sabrina da Rosa Machry (Ameciclo): 

o É preciso conseguir legitimidade para que o projeto consiga ser implementado. 

o Deve-se educar a população para um melhor uso do espaço público, porém, a 

população não é toda errada, talvez as pessoas possam entender melhor o 

espaço se estes espaços conseguirem estimulá-las melhor. Talvez seja possível 

educar pelo meio da infraestrutura (ou mesmo pela aplica de multas).  

o Mesmo a proposição do Parque Capibaribe exige intervenções muito desiguais 

em áreas específicas, nesse sentido, a proposta já vem desigual. 

 

 Daniel Valença (Ameciclo):  

o Alterar o texto do projeto quanto ao que diz respeito a violência no trânsito 

para que fique mais claro o seu significado. Violência no trânsito não é só o 

assalto no transito. 

 

Finalizado o debate, Guilherme Cavalcanti agradece e encerra a Reunião de 

Alinhamento. 
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