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Apresentação 

O documento apresenta a consolidação do Projeto Recife 500 anos, o Relatório do “Canal 

Aberto”. Trata-se da consolidação de um conjunto de ações voltadas para consultas e 

interações com a sociedade recifense via internet, através de diferentes mídias como 

apresentado a seguir. Este relatório abrange o período de 224 dias, compreendidos entre 

31/08/15 e 30/04/16, conforme previsão no cronograma. 

A atividade de gestão das publicações e compartilhamento de informações nas redes sociais 

do projeto – Facebook, Instagram e Twitter Recife 500 Anos – teve suporte técnico da Signo 

Comunicação. A Signo é uma empresa de comunicação digital de origem recifense, contratada 

pela Macroplan para gerir as redes específicas do projeto, e pela Agência Recife para Inovação 

e Estratégia (ARIES) para gerir suas redes e o Aplicativo ARIES. Assim, se concretizaram ganhos 

de sinergia resultantes desta contratação, tanto na eficiência da comunicação entre as 

organizações internas ao projeto, quanto na eficácia do processo de disseminação do Plano 

Recife 500 Anos e da ARIES. 

Estão consolidados neste relatório o monitoramento, a captura, o registro e, quando passível 

de sistematização, o endereçamento temático de análises e proposições relativas ao Recife 

oriundas dos diferentes canais utilizados no âmbito do Projeto Recife 500 anos. Os canais 

apresentados estão organizados de acordo com o volume de informação gerada a partir de 

cada um, do maior para o menor, e as interações estão reunidas em agrupamentos 

denominados conjuntos temáticos, quando há informação para sistematização e análise. 

Os conjuntos temáticos sistematizados são formados por diversas formas de interação 

(depoimentos, imagens e comentários) das redes sociais e do portal do projeto Recife 500 

Anos. A relação entre os elementos que compõem os conjuntos temáticos é a pertinência. 

Cada capítulo deste relatório designado à captura das interações realizadas nos canais de 

comunicação do Recife 500 anos com a população conectada e passível de análise possui seus 

próprios conjuntos temáticos, e estão elencados nos seus respectivos capítulos. 
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1.1.  INTRODUÇÃO 

O portal do projeto www.recife500anos.com.br foi inaugurado em 01/09/2015. É uma 

plataforma interativa e em constante processo de atualização. Além de hospedar a Pesquisa 

de Opinião via Internet, apresenta, desde o seu início, outro recurso que permite o 

intercâmbio de informações entre os usuários e o site, chamado Redes Sociais. Os objetivos 

pretendidos com este instrumento são: gerar insights para o Plano Estratégico Recife 500 

Anos e disseminar informações sobre o projeto. 

O recurso Redes Sociais fica localizado numa aba própria no portal: 

www.recife500anos.com.br/depoimentos. A sua função é capturar imagens e textos da 

internet, permitindo a visualização de fotos e mensagens compartilhadas no Facebook, 

Instagram e Twitter que utilizam as hashtags #REC500, #RECIFE500 e #SELIGAARIES, e que 

também podem ser enviadas diretamente pelo site. 

Ao enviar uma foto, fica imediatamente autorizado o uso da imagem dos participantes, em 

todo e qualquer material entre vídeos, documentos e outros meios de comunicação do 

projeto. Estes depoimentos e imagens podem ser destinados à divulgação ao público em geral 

e/ou apenas para uso interno, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. Os 

participantes que tiverem os seus depoimentos aprovados e disponibilizados na aba Redes 

Sociais (por estarem de acordo com os Termos de Envio), também podem disseminá-los na 

internet por livre iniciativa, propagando as suas interações com o Recife 500 Anos através do 

link de compartilhamento rápido em cada depoimento. 

No período de tempo sob análise, foram submetidos 617 depoimentos e fotos, dos quais 402 

foram postados pelas contas (perfil/páginas) do projeto Recife 500 Anos e da ARIES no 

Facebook, Instagram e Twitter, e foram desconsiderados para sistematização em conjuntos 

http://www.recife500anos.com.br/
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temáticos e análise. Estes posts são fruto do trabalho executado pela Signo Comunicação. Caso 

estas imagens e depoimentos fossem veiculados na aba Redes Sociais do portal Recife 500 

Anos, o projeto estaria replicando sua perspectiva e não abrindo espaço no ambiente virtual 

para escutar as propostas e entender as percepções da população. Depoimentos que apenas 

replicam os posts do projeto, ou repetidos por uma única conta de rede social na internet sem 

nenhuma alteração também foram desconsiderados para exposição e exame nesse 

documento, contabilizando um total de 67 posts neste enquadramento. 

Restaram 148 depoimentos que utilizaram as hashtags do projeto e foram capturados pelo 

recurso Redes Sociais. Desta quantidade de interações provocadas pela sociedade, 8 posts 

foram recusados por não estarem de acordo com os critérios éticos estabelecidos nos Termos 

de Envio deste instrumento. A quantidade total de depoimentos com mensagens e imagens 

que foram divulgadas na aba Redes Socais do portal do projeto é 140. 

Os 140 depoimentos foram enviados por 36 participantes engajados com a construção do 

futuro do Recife que utilizaram as hashtags do projeto e foram captados pelo recurso Redes 

Sociais. Destes 36 participantes, um deles é membro do Conselho Recife 500 Anos e outros 

três são membros da ARIES. O perfil destes participantes foi classificado em gênero feminino 

(33%), gênero masculino (36%), e como instituição, empresa ou organização (31%). 

 

A análise está focalizada nestes 140 depoimentos e, para tal, foram segmentados em três 

conjuntos temáticos: Projeto Recife 500 Anos; Urbanismo e mobilidade; e Cidade do Recife. 

Nestes conjuntos foram identificadas convergências e divergências, os principais pontos 

positivos e negativos, além de insights que possam ser úteis na construção da Visão de Futuro 

para Recife em 2037 e das Estratégias de Médio e Longo Prazos. 

 

 

 

 

 

36% 

33% 

31% 

Masculino Feminino Instituição, Empresa ou Organização
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1.2. SISTEMATIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS EM CONJUNTOS TEMÁTICOS 

 Projeto Recife 500 Anos (45 depoimentos): 
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o Urbanismo e mobilidade (11 depoimentos): 
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 Cidade do Recife (84 depoimentos): 
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1.3. ANÁLISE DOS CONJUNTOS TEMÁTICOS SISTEMATIZADOS 

 Convergências 

o No conjunto temático Urbanismo e Mobilidade, há predominância de 

depoimentos do movimento social e cultural Ocupe Estelita, que junto com o 

Grupo Direitos Urbanos vêm mobilizando a população recifense com intuito de 

preservar o patrimônio histórico da cidade. Esta é uma forte tendência na 

capital pernambucana, exercer pressão popular para manutenção do 

patrimônio e valores da identidade recifense. 

o O conjunto temático Cidade do Recife se destaca pelo grande número de 

depoimentos recolhidos. A maioria dos depoimentos elogia a beleza do 

município, demonstrando valorização pela cidade, orgulho da capital 

pernambucana, a satisfação de morar ou estar no Recife e, assim, ressaltando o 

sentimento de pertencimento ao Recife. 

 Divergências 

o Não há divergências significativas nos depoimentos sistematizados dos 

conjuntos temáticos que foram analisados, como também entre conjuntos 

temáticos distintos que foram capturados pelo recurso Redes Sociais no portal 

do projeto. 

 Principais pontos positivos 

o O instrumento Redes Sociais captura e retrata positivamente a disseminação da 

pesquisa via internet nas redes sociais do projeto, que são os principais meios de 

divulgação da pesquisa, utilizando linguagem simples e provocativa. 

o O projeto é reconhecido de forma assertiva pela sociedade conectada, há uma 

perspectiva de que o Plano Recife 500 Anos é um fator estratégico para o 

desenvolvimento da cidade no longo prazo. 

o Os depoimentos capturados expressam otimismo com o futuro do Recife, de 

que ele será melhor do que o presente da cidade, e que o Projeto Recife 500 

Anos desempenha papel de destaque para alcançar o futuro almejado. 

 Principais pontos negativos 

o No conjunto temático Urbano e Mobilidade, destaca-se a falta de espaços 

públicos compartilhados para prática de atividades ao ar livre. Uma das imagens 

capturadas aponta que até nos espaços mais populares da cidade, nos quais a 

população desenvolve diversas relações, dentre as sociais, culturais, esportivas e 

comerciais, apresentam restrições quanto ao uso e convivência.  
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 Insights para a Visão de Futuro e Estratégias 

o O grande destaque do conjunto temático Urbano e Mobilidade, e talvez de 

todos os depoimentos registrados pelo recurso Rede Sociais do portal Recife 500 

Anos, é aquele referente à mobilidade urbana sustentável e a respectiva 

imagem capturada. Na imagem, há uma equação composta por uma série de 

elementos, sendo estes: espaços públicos, caminhabilidade, ciclovias, 

transportes coletivos rodoviário (ônibus) e aquaviário (balsas), internet Wi-Fi e 

menos transportes motorizados individuais (carros) para, assim, alcançar uma 

mobilidade urbana sustentável. 
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2.1.  INTRODUÇÃO 

As redes sociais do Recife 500 Anos – Facebook, Instagram e Twitter – foram lançadas um dia 
antes do portal do projeto, dia 31/08/15, e foram geridas pela empresa Signo Comunicação. A 
quantidade total de seguidores nestas redes é de 3105 e o alcance global é de 94251 
visualizações. O total de interações nas redes sociais foi 3444, e estão dividias em três formas, 
entre 277 compartilhamentos, 3043 curtidas e 174 comentários realizados em 333 posts. 

TABELA 1. REDES SOCIAIS X INTERAÇÕES 

Interação/ 
Rede Social 

SEGUIDORES POSTS COMENTÁRIOS CURTIDAS COMPARTILHAMENTOS ALCANCE
1
 

Facebook 2610 152 170 2610 195 79972 

Instagram 422 38 4 405 Não se aplica Não se aplica 

Twitter 73 143 Não se aplica 28 32 14279 

Fonte: Elaboração Macroplan. 

Os objetivos das redes sociais do Recife 500 Anos são disseminar informações sobre o projeto 

despertando o interesse da sociedade, para que conheçam e interajam com o projeto e, 

assim, gerar insights para o Plano Estratégico de Médio e Longo Prazos Recife 500 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Alcance representa o número de pessoas que receberam alguma atividade das redes sociais do Recife 

500 Anos, incluindo publicações, publicações compartilhadas por outras pessoas, anúncios para curtir 

Página ou Perfil, menções e check-ins. 
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2.2. FACEBOOK RECIFE 500 ANOS 

A página do Projeto Recife 500 anos no Facebook é um espaço destinado à divulgação das 

ações e ao diálogo aberto e transparente com os seus seguidores. Atualmente, a página possui 

2610 seguidores, cuja maioria é brasileira (97%) e recifense (61%). O perfil dos seguidores que 

interagiram com a página do Recife 500 Anos no Facebook é caracterizado majoritariamente 

por homens (53%) e o restante mulheres (47%). A principal faixa etária dos seguidores do 

gênero feminino é entre 25 e 34 anos (14%) e do gênero masculino também (17%). 

  

No período de tempo em que o “Canal Aberto” esteve ativo, foram publicados 152 posts na 

página do projeto do Facebook. O número de curtidas, comentários e compartilhamentos 

gerados a partir destas publicações resultou em 2975 interações nessa rede social. O alcance 

total dos esforços empregados pelo Recife 500 Anos no Facebook foi de 79972 visualizações.  

As marcas alcançadas resultaram do investimento de R$937,97 em impulsionamento tanto da 

página do projeto e da ARIES na rede social, quanto em 13 posts realizados nas suas linhas do 

tempo, que também trazem benefícios orgânicos no crescimento da interação virtual com o 

projeto. O valor investido foi direcionado ao impulsionamento de 7 posts do Recife 500 Anos, 

realizados nos dias 8, 11 e 27 de outubro, 3 e 26 de novembro, 31 de dezembro e 7 de janeiro, 

além da página do projeto durante uma semana, entre 28 de outubro e 3 de novembro. Em 

relação a página da ARIES, houve investimento em impulsionamento nos dias 8, 9, 18, 23, 28 e 

29 de outubro, 18 a 23 de novembro e 19 a 24 de dezembro, ademais o impulsionamento de 6 

posts na sua linha do tempo, três nos dias 12, 20 e 24 de novembro, um post em 24 de 

dezembro e outros dois nos dias 2 e 7 de janeiro. 

Além de postagens diárias com informações sobre o projeto, cards convites à participação 

popular nos eventos do projeto, nas pesquisas do Recife 500 Anos e à reflexão sobre a cidade, 

também são republicados artigos e matérias de jornais, revistas e organizações nacionais e 

internacionais.  

A republicação de artigos e matérias pertinentes ao projeto e ao município, de fontes externas 

ao projeto, com curtas e provocativas introduções, é uma ação que busca expandir o alcance 

do Recife 500 anos nas redes sociais e engajar a população na construção da Visão de Futuro e 

Estratégias de Desenvolvimento. Esse tipo de publicação é de fato a que mais atrai a sociedade 

1% 

11% 

17% 

12% 

7% 

3% 
1% 1% 

6% 

14% 
11% 

8% 
5% 

2% 

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Homens Mulheres



24 
 

conectada a interagir nas redes, gerando um movimento online mais dinâmico em torno do 

projeto. 

É importante salientar que aproximadamente um quarto das publicações (24%) realizadas na 

página do projeto são versões sintéticas de artigos elaborados com a Signo Comunicação e 

publicados no aplicativo da ARIES, e que todos possuem link para a matéria completa na sua 

fonte de origem. 

Todos os posts publicados na página do Recife 500 anos foram capturados e registrados nesse 

relatório, mas apenas as 28 publicações que os seguidores interagiram na forma de 

comentários foram sistematizadas e analisadas, pois geraram conteúdo que pode ser utilizada 

como base para a construção da Visão de Futuro e Estratégias de Médio e Longo Prazos. Todos 

os posts publicados na página do Recife 500 anos foram capturados e registrados nesse 

relatório, mas apenas as 28 publicações (18% do total de posts) que os seguidores interagiram 

na forma de comentários foram sistematizadas e analisadas, pois somente esses geraram 

conteúdo que pode ser utilizado como base para a construção da Visão de Futuro e Estratégias 

de Médio e Longo prazos. Os posts estão expostos em ordem cronológica a seguir. 
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2.2.1.  Publicações na Página do Facebook Recife 500 anos 

1. Post 31 de agosto de 2015 (Postagem com o maior número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos do mês) 
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2. Post 2 de setembro de 2015 (Postagem com o maior número de curtidas, comentários 

e compartilhamentos do mês) 
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3. Post 4 de setembro de 2015 
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4. Post 8 de setembro de 2015  



29 
 

5. Post 9 de setembro de 2015   
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6. Post 10 de setembro de 2015 
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7. Post 11 de setembro de 2015 
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8. Post 11 de setembro de 2015 
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9. Post 17 de setembro de 2015 

  



34 
 

10. Post 22 de setembro de 2015 
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11. Post 23 de setembro de 2015 

  



36 
 

12. Post 23 de setembro de 2015 
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13. Post 24 de setembro de 2015 
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14. Post 24 de setembro de 2015 
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15. Post 24 de setembro de 2015 
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16. Post 25 de setembro de 2015 
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17. Post 25 de setembro de 2015 
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18. Post 26 de setembro de 2015 
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19. Post 28 de setembro de 2015 
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20. Post 29 de setembro de 2015 
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21. Post 30 de setembro de 2015 

  



46 
 

22. Post 1 de outubro de 2015 
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23. Post 2 de outubro de 2015 

  



48 
 

24. Post 3 de outubro de 2015 
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25. Post 4 de outubro de 2015 
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26. Post 5 de outubro de 2015 
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27. Post 6 de outubro de 2015 
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28. Post 7 de outubro de 2015 
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29. Post 7 de outubro de 2015 
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30. Post 8 de outubro de 2015 
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31. Post 8 de outubro de 2015 
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32. Post 9 de outubro de 2015 
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33. Post 10 de outubro de 2015 
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34. Post 11 de outubro de 2015 
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35. Post 12 de outubro de 2015 
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36. Post 13 de outubro de 2015 
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37. Post 13 de outubro de 2015 
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38. Post 14 de outubro de 2015 
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39. Post 15 de outubro de 2015 
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40. Post 16 de outubro de 2015 
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41. Post 17 de outubro de 2015 
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42. Post 18 de outubro de 2015 
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43. Post 19 de outubro de 2015 
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44. Post 19 de outubro de 2015 

  



69 
 

45. Post 20 de outubro de 2015 
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46. Post 20 de outubro de 2015 
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47. Post 20 de outubro de 2015 
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48. Post 21 de outubro de 2015 
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49. Post 21 de outubro de 2015 
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50. Post 22 de outubro de 2015 
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51. Post 22 de outubro de 2015 

  



76 
 

52. Post 23 de outubro de 2015 
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53. Post 23 de outubro de 2015 
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54. Post 24 de outubro de 2015 
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55.  Post 27 de outubro de 2015 (Postagem impulsionada - Postagem com o maior número 

de curtidas, comentários e compartilhamentos do mês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  
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57. Post 28 de outubro de 2015 
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58. Post 28 de outubro de 2015 
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59. Post 28 de outubro de 2015 
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60. Post 28 de outubro de 2015 
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61. Post 29 de outubro de 2015 
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62. Post 30 de ou tubro de 2015  
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63. Post 31 de outubro de 2015 
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64. Post 1 de novembro de 2015 
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65. Post 1 de novembro de 2015 
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66. Post 3 de novembro de 2015 (Postagem impulsionada - Postagem com o maior 

número de curtidas, comentários e compartilhamentos do mês) 
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67. Post 3 de novembro de 2015 
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68. Post 3 de novembro de 2015 
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69. Post 4 de novembro de 2015 
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70. Post 5 de novembro de 2015 
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71. Post 5 de novembro de 2015 
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72. Post 6 de novembro de 2015 
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73. Post 6 de novembro de 2015 
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74. Post 7 de novembro de 2015 
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75. Post 8 de novembro de 2015 
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76. Post 9 de novembro de 2015 
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77. Post 11 de novembro de 2015 
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78. Post 11 de novembro de 2015 
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79. Post 12 de novembro de 2015 
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80. Post 13 de novembro de 2015 
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81. Post 14 de novembro de 2015 
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82. Post 15 de novembro de 2015 
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83. Post 16 de novembro de 2015 
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84. Post 16 de novembro de 2015 
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85. Post 17 de novembro de 2015 
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86. Post 18 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

87. Post 20 de novembro de 2015 
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88. Post 22 de novembro de 2015 

  



113 
 

89. Post 24 de novembro de 2015 
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90. Post 26 de novembro de 2015 (Postagem impulsionada, entretanto não teve nenhum 

comentário) 
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91. Post 27 de novembro de 2015 
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92. Post 28 de novembro de 2015 
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93. Post 29 de novembro de 2015 
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94. Post 30 de novembro de 2015 
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95. Post 1 de dezembro de 2015 (Postagem com o maior número de comentários do mês) 
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96. Post 3 de dezembro de 2015 
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97. Post 4 de dezembro de 2015 
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98. Post 5 de dezembro de 2015 
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99. Post 6 de dezembro de 2015 
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100. Post 7 de dezembro de 2015 
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101. Post 8 de dezembro de 2015 
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102. Post 9 de dezembro de 2015 
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103. Post 15 de dezembro de 2015 
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104. Post 17 de dezembro de 2015 
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105. Post 18 de dezembro de 2015  
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106. Post 19 de dezembro de 2015 
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107. Post 20 de dezembro de 2015 
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108. Post 21 de dezembro de 2015  



133 
 

109. Post 22 de dezembro de 2015 
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110. Post 23 de dezembro de 2015 
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111. Post 24 de dezembro de 2015 
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112. Post 28 de dezembro de 2015 
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113. Post 29 de dezembro de 2015 
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114. Post 30 de dezembro de 2015 
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115. Post 31 de dezembro de 2015 (Postagem impulsionada – Postagem com o 

maior número de curtidas e compartilhamentos do mês) 
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116. Post 4 de janeiro de 2016 
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117. Post 5 de janeiro de 2016 
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118. Post 6 de janeiro de 2016 
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119. Post 7 de janeiro de 2016 (Postagem impulsionada – Postagem com o maior 

número de curtidas, comentários e compartilhamentos do mês) 
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120. Post 9 de janeiro de 2016  
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121. Post 10 de janeiro de 2016 
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122. Post 11 de janeiro de 2016 
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123. Post 12 de janeiro de 2016 

  



148 
 

124. Post 13 de janeiro de 2016 
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125. Post 14 de janeiro de 2016 
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126. Post 15 de janeiro de 2016 
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127. Post 16 de janeiro de 2016 
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128. Post 17 de janeiro de 2016 
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129. Post 18 de janeiro de 2016 
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130. Post 20 de janeiro de 2016 
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131. Post 23 de janeiro de 2016 
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132. Post 25 de janeiro de 2016 
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133. Post 29 de janeiro de 2016 
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134. Post 1 de fevereiro de 2016 (Postagem com o maior número de curtidas, 

comentários e compartilhamentos do mês) 
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135. Post 22 de fevereiro de 2016 
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136. Post 23 de fevereiro de 2016 
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137. Post 24 de fevereiro de 2016 
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138. Post 24 de fevereiro de 2016 
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139. Post 25 de fevereiro de 2016 
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140. Post 26 de fevereiro de 2016 
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141. Post 27 de fevereiro de 2016 
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142. Post 28 de fevereiro de 2016 
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143. Post 29 de fevereiro de 2016 
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144. Post 1 de março de 2016 
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145. Post 2 de março de 2016 
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146. Post 3 de março de 2016 
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147. Post 6 de março de 2016 (Postagem com o maior número de 

compartilhamentos do mês) 
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148. Post 8 de março de 2016 
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149. Post 12 de março de 2016 
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150. Post 15 de março de 2016 
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151. Post 18 de março de 2016 
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152. Post 19 de março de 2016 (Postagem com o maior número de curtidas, 

comentários e compartilhamentos do mês) 
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2.2.2. Sistematização dos Comentários em Conjuntos Temáticos 

No próximo recorte encontram-se apenas os posts com comentários registrados a partir da 

página do projeto no Facebook. A análise está focalizada nos comentários desses 28 posts e, 

para tal, foram segmentados em três conjuntos temáticos: Projeto Recife 500 Anos; Cidade do 

Recife; e Benchmarking. Nestes conjuntos foram identificadas convergências e divergências, 

os principais pontos positivos e negativos, além de insights que possam ser úteis na 

construção da Visão de Futuro para Recife em 2037 e das Estratégias de Médio e Longo 

Prazos. 

 

o Projeto Recife 500 anos (15 posts): 

 
1. Post 2 de setembro de 2015 (Postagem com o maior número de curtidas, comentários 

e compartilhamentos do mês) 
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2. Post 7 de outubro de 2015 
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3. Post 8 de outubro de 2015 
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4. Post 27 de outubro de 2015 (Postagem impulsionada - Postagem com o maior número 

de curtidas, comentários e compartilhamentos do mês) 
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5. Post 17 de novembro de 2015 
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6. Post 18 de novembro de 2015 
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7. Post 1 de dezembro de 2015 (Postagem com o maior número de comentários do mês) 
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8. Post 3 de dezembro de 2015 
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9. Post 17 de dezembro de 2015 
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10. Post 31 de dezembro de 2015 (Postagem impulsionada – Postagem com o maior 

número de curtidas e compartilhamentos do mês) 
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11. Post 23 de dezembro de 2015 
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12. Post 10 de janeiro de 2016 
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13. Post 1 de fevereiro de 2016 (Postagem com o maior número de curtidas, comentários 

e compartilhamentos do mês) 
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14. Post 27 de fevereiro de 2016 
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15. Post 29 de fevereiro de 2016 
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o Cidade do Recife (5 posts): 

 
1. Post 31 de agosto de 2015 (Postagem com o maior número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos do mês) 
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2. Post 29 de outubro de 2015 
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3. Post 3 de novembro de 2015 (Postagem 

impulsionada - Postagem com o maior 

número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos do mês) 
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4. Post 4 de novembro de 2015 
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5. Post 3 de março de 2016 
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o Benchmarking (8 posts): 

 
1. Post 11 de setembro de 2015 
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2. Post 7 de dezembro de 2015 
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3. Post 7 de janeiro de 2016 (Postagem impulsionada – Postagem com o maior número 

de curtidas, comentários e compartilhamentos do mês) 
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4. Post 22 de fevereiro de 2016 

  



204 
 

5. Post 6 de março de 2016 (Postagem com o maior número de compartilhamentos do 

mês) 
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7. Post 15 de março de 2016 
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8. Post 19 de março de 2016 (Postagem com o maior número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos do mês) 
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Post 4 de outubro de 2015 
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2.2.3. Análise dos Conjuntos Temáticos Sistematizados 

 Convergências 

o Nos comentários do conjunto temático Projeto Recife 500 anos, muitos 

seguidores marcaram amigos, estimulando o engajamento no projeto e a 

participação nas Oficinas de Futuro e, também, divulgando o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Recife 500 Anos. 

o Em todos os conjuntos temáticos foram realizadas críticas quanto a 

mobilidade urbana, evidenciando a necessidade de melhorar as vias, 

calçadas, ciclovias e a acessibilidade no espaço público. 

o A principal convergência identificada é a necessidade de realizar um salto 

na qualidade da educação pública. 

 Divergências 

o Em contraposição a esmagadora maioria das interações registradas 

durante o processo de elaboração do plano estratégico de longo prazo, 

no conjunto temático Projeto Recife 500 Anos houve um comentário 

pessimista em relação ao futuro da cidade. Este afirma que a soma das 

externalidades negativas resultantes da expansão da verticalização 

exacerbada, da multiplicação do transporte individual motorizado e da 

depredação do espaço público serão os fatores determinantes de um 

futuro pior do que o presente. 

 Principais Pontos Positivos 

o Entusiasmo e animação com o projeto, principalmente em relação a 

participação nas Oficinas de Futuro. 

o Capacidade de transformar Recife em uma cidade global em função da 

sua localização estratégia e competitividade, por meio da divulgação da 

cidade para o mundo e captação de recursos de fontes externas. 

 Principais Pontos Negativos 

o Fortes críticas à prefeitura, políticos e ao governo, especialmente em 

relação a escuta da população. 

o Em ambos os conjuntos temáticos: Projeto Recife 500 Anos e Cidade do 

Recife, parte significativa das interações criticaram a sujeira pela cidade, 
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como, por exemplo, lixo no chão, esgoto a céu aberto, o mau odor 

causado, e a poluição dos rios.  

 Insights para a Visão de Futuro e Estratégias 

o Nos posts do conjunto temático Projeto Recife 500 Anos, há uma 

sugestão em uma das interações capturadas referente a regulamentação 

de novos negócios na cidade através da realização e aprimoramento de 

estudos de impacto ambiental para aprovação de empreendimentos. 

o Dentre os comentários realizados nos posts sistematizados do conjunto 

temático Cidade do Recife, uma das interações registradas propôs a 

revitalização do centro da cidade. 

o Nos comentários capturados, registrados e sistematizados no conjunto 

temático Benchmarking, um dos seguidores da página do Recife 500 Anos 

no Facebook sugeriu tratar os rios Capibaribe e Beberibe, e os seus 

afluentes com base nos exemplos de restauração de rios utilizados como 

referência no Benchmarking do Plano Recife 500 Anos. 
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2.3. INSTAGRAM RECIFE 500 ANOS 

A rede social Instagram é diferente do restante das outras redes sociais utilizadas pelo Recife 

500 Anos, porque é focada principalmente na publicação de fotos e vídeos. Textos são 

complementares na comunicação, não possuindo papel de destaque. Por um lado, não há 

tanta profundidade na parte escrita da mensagem, mas pelo outro lado, enfatiza uma 

abordagem visual, mais fácil de atrair e manter seguidores conectados por meio de 

publicações simples e objetivas. 

O perfil do Recife 500 anos no Instagram é destinado à divulgação do projeto e se destaca pela 

publicação de fotos que ressaltam a beleza da cidade, mas também imagens provocativas, que 

incentivam o recifense a se engajar e participar nas ações correlacionadas a iniciativa. O perfil 

atua, ainda, na divulgação dos eventos realizados e postagem de imagens promocionais do 

projeto.  

Atualmente, o perfil do projeto realizou 38 publicações e conta com 421 seguidores. O 

conteúdo variado das publicações permitiu que o perfil atingisse um público mais abrangente, 

e alcançou um total de 467 curtidas. 

Esse capítulo do Relatório de Consolidação do Canal Aberto não possui partes relativas à 

sistematização e análise, pois não houveram interações na forma de comentários ou 

depoimentos no Instagram do Recife 500 Anos. Portanto, não há opiniões ou qualquer 

informação disponível para subsidiar a construção da Visão de Futuro e as Estratégias de 

Desenvolvimento de Médio e Longo Prazos da cidade. 

A seguir encontram-se todas as postagens realizadas no Instagram do Recife 500 Anos. 
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2.3.1. Publicações Instagram Recife 500 Anos 
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2.4.  TWITTER RECIFE 500 ANOS 

O perfil do Recife 500 anos no Twitter tem como objetivo uma comunicação simples e direta 

através de postagens com no máximo 140 caracteres e imagens, destacando-se pela 

possibilidade de um diálogo rápido e eficiente com o público-alvo.  

Atualmente, o perfil do projeto conta com 73 seguidores e realizou 143 postagens, sendo 54 

destas contendo fotos ou vídeos. Atuou como uma ferramenta de divulgação de fotos e 

eventos. A principal função, entretanto, foi na postagem de links tanto para a promoção da 

pesquisa online quanto para anunciar de notícias relevantes sobre a cidade e do projeto. 

Esse capítulo do Relatório de Consolidação do Canal Aberto não possui partes relativas à 

sistematização e análise, pois não houveram interações na forma de comentários ou 

depoimentos no Twitter do Recife 500 Anos. Portanto, não há opiniões ou qualquer 

informação disponível para subsidiar a construção da Visão de Futuro e as Estratégias de 

Desenvolvimento. 
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2.4.1. Publicações Twitter Recife 500 Anos 
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3. Insumos Aplicativo ARIES 
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3.1.  INTRODUÇÃO 

O Aplicativo ARIES é uma plataforma digital, cujo principal propósito é disseminar informação 

sobre a cidade do Recife, o projeto Recife 500 Anos e demais iniciativas da Agência Recife para 

Inovação e Estratégia. Pode ser baixado nas lojas de aplicativo ou acessado via internet, no 

portal http://aries.trix.rocks/. O aplicativo é composto por artigos elaborados pela ARIES e pela 

Macroplan juntos com a empresa Signo Comunicação e são expostos online em dois grandes 

conjuntos: Institucional e Recife 500 Anos. Dentro desses conjuntos há classificações de temas 

para facilitar a navegação, sendo estes: Recife 500 Anos, Benchmarking, O Plano, 

Desenvolvimento Econômico, Participação, Inclusão e Desenvolvimento Humano, Cidade, 

Pesquisa, Seminário, Lançamento, Institucional, Futuro e Referências.  

http://aries.trix.rocks/
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3.1.1. Publicações Aplicativo ARIES 

 

1. 23 de setembro de 2015 - Índice de Gini do Recife aponta alto grau de desigualdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabia que o aumento da renda costuma ter reflexos na melhoria do Coeficiente Gini? O 

Coeficiente é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 

1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e 

o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, ela está toda concentrada. 

Entretanto, isto não aconteceu no Recife entre 2000 e 2010. 

 

Apensar da renda per capita média do Recife ter crescido 92,44% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 594,62, em 1991, para R$ 1.144,26, em 2010, o município apresentou, em 

2010, o maior grau de desigualdade (0,68) em comparação com as demais cidades brasileiras 

com mais de 1 milhão de habitantes. Além disso, o índice aumentou em um centésimo em 

relação a 2000, de acordo com os dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), encontrados no Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Quer conhecer melhor dos dados apresentados pelo PNUD, acesse aqui. 

 

Para saber mais sobre o Benchmarking do Recife, acesse o documento completo aqui. 
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Quer ajudar a construir o Recife que você quer? Responda a pesquisa no 

www.recife500anos.com.br. 

2. 23 de setembro de 2015 - Plano estratégico para o Recife 500 anos será construído 

com base na participação popular 

 

 

O que você acha do Recife? Como você gostaria que a cidade estivesse daqui a 22 anos em 

áreas como segurança, mobilidade, turismo, infraestrutura, saneamento e educação? Ao 

compartilhar sua opinião, você pode colaborar diretamente com a elaboração do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazo Recife 500 Anos. Para isso, basta 

acessar o Portal Recife 500 Anos (www.recife500anos.com.br), clicar na área "Pesquisa" e dar 

a sua opinião, preenchendo um questionário simples sobre o atual momento e o futuro 

desejado para o Recife. No site é possível ainda encontrar informações detalhadas sobre as 

fases do projeto, assim como os produtos que serão gerados em casa etapa, para download. 

 

A pesquisa fica no ar até o mês de novembro e faz parte do trabalho que a Agência Recife para 

Inovação e Estratégia (ARIES) está conduzindo para contribuir para a promoção de uma efetiva 

transformação das realidades social, econômica, ambiental e urbana da cidade, mediante a 

superação de gargalos estruturais, de melhoras significativas da capacidade de entrega das 

instituições públicas e privadas, e da expansão da oferta de serviços públicos com incremento 

de qualidade à população. 

 

A principal característica do projeto é a construção coletiva e o protagonismo das pessoas em 

todas as suas fases. O questionário eletrônico da consulta popular está estruturado em três 

blocos: perfil do respondente, visão sobre a situação atual e o futuro desejado para o Recife, 

com horizonte em 2037, quando o município completa 500 anos. 
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Além da pesquisa no site também serão realizadas entrevistas com formadores de opinião, 

artistas, representantes de movimentos sociais, do setor privado e público, lideranças 

populares e especialistas, com o intuito de entender mais profundamente a situação atual da 

cidade e expectativas em relação ao futuro da capital pernambucana. Serão promovidas, 

ainda, plenárias em todas as Regiões Politico-Administrativas (RPAs) da cidade, pesquisa 

através da aplicação de questionários presenciais que buscarão mapear os anseios e 

aspirações da população e escuta via redes sociais. 

 

Esse amplo processo de escuta à sociedade indicará a direção para o alcance da Visão de 

Futuro do Recife, que ajudará a guiar a cidade nos próximos 22 anos. Ela será desdobrada em 

uma Carteira de Projetos Estratégicos com o objetivo de mudar a atual realidade da cidade. 

Um Modelo de Governança Multi-institucional também será implantado para garantir a boa 

execução e gestão do Plano. 

 

Qualquer cidadão também pode participar da construção do Recife 500 Anos usando as 

hashtags #REC500 E #SELIGAARIES ao postar qualquer comentário sobre a cidade nas redes 

sociais.  
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3. 24 de setembro de 2015 - Expansão da renda diminui percentual de pobres no Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferente do ocorrido com o Coeficiente de Gini, a porcentagem de pobres reduziu com a 

expansão da renda no Recife, em 2010. A cidade avançou uma posição no ranking composto 

pelas 17 cidades brasileiras com mais de um milhão de habitantes, devido a diminuição de 

13,5% no percentual de pobres de 2000 para 2010. 

 

A renda per capita média de Recife cresceu 92,44% nas últimas duas décadas, passando de R$ 

594,62, em 1991, para R$ 778,39, em 2000, e para R$ 1.144,26, em 2010. Isso equivale a uma 

taxa média anual de crescimento nesse período de 3,51%. A proporção de pessoas pobres, ou 

seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 

de 35,70%, em 1991, para 25,67%, em 2000, e para 13,20%, em 2010. Já o percentual de 

pessoas extremamente pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita igual ou inferior a 

R$70,00 mensais (a preços de agosto de 2010), passou de 14,51%, em 1991, para 8,53%, em 

2000, e para 4,77%, em 2010. 

 

Nesta análise foram usados dados do Atlas do Desenvolvimento Humano. Quer conhecer 

melhor dos dados apresentados pelo PNUD, acesse aqui. 

 

O que fazer para diminuir cada vez mais a diferença de renda da população do Recife? Ajude a 

construir o Recife que você quer. Responda a pesquisa no www.recife500anos.com.br.  
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4. 25 de setembro de 2015 - Recife é o 9º município com melhor IDH-M entre as cidades 

com mais de um milhão de habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), calculado pelo PNUD, e 

disponibilizados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano, aponta uma melhora do Recife nos 

indicadores educação, longevidade e renda. Recife evoluiu de 0,576, em 1991, para 0,772, em 

2010, o que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Isto 

implica em uma taxa de crescimento de 34,03% e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 53,77% no período. No município, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi educação com crescimento de 0,289. 

 

Em 2010, Recife era o 9º município com melhor IDH-M entre as 17 cidades brasileiras com 

mais de um milhão de habitantes. Naquele mesmo ano, a cidade com melhor desempenho no 

indicador era Brasília. O pior colocado era Maceió, apesar de ter sido o que mais avançou 

entre 2000 e 2010. Recife ocupa a 210ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo 

o IDH-M. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul/SP) e o menor é 0,418 

(Melgaço/PA). 

 

Como melhorar ainda mais este indicador importante. Participe da pesquisa e ajude a 

construir o Recife que você quer. Acesse www.recife500anos.com.br.  
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5. 28 de setembro de 2015 - Universalização do atendimento à pré-escola é desafio no 

Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2010, Recife apresentou a 4ª melhor taxa de atendimento de educação infantil em creches, 

dentre os 17 municípios com mais de um milhão de habitantes no Brasil. Mas, ainda está 

distante da meta de ampliação da oferta, para atender, no mínimo, 50% das crianças nesta 

faixa etária até 2024. 

 

Em relação ao acesso à pré-escola, apesar do alto percentual de crianças de 4 a 5 anos na 

escola em 2010 (90,9%), equivalente a 36.251 crianças, a meta de universalização do 

atendimento da população desta idade até 2016 é muito desafiadora pelo curto espaço de 

tempo. 

 

Os dados usados nestas análises são da Prefeitura da Cidade do Recife, do PNUD, 

disponibilizadas no Altas do Desenvolvimento Humano, e do Observatório do PNE com base no 

IBGE/Censo – 2000 e 2010. 

 

Você pode contribuir com ideias de como o Recife pode melhorar a educação infantil e pré-

escolar. Acesse www.recife500anos.com.br e participe da pesquisa.  
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6. 29 de setembro de 2015 - Rede pública municipal representa apenas 18% das creches 

e 27% das pré-escolas no Recife 

 

No gráfico, encontramos o número de matrículas por nível educacional no Recife, de acordo 

com o nível de gestão a qual pertence. Estas matrículas estão divididas entre 4 níveis de 

gestão: escolas do governo estadual, municipal, e federal, e escolas particulares. E são 

apresentadas nos 6 níveis educacionais: ensino infantil, ensino fundamental anos iniciais e 

anos finais, ensino médio, educação profissional, e ensino de jovens e adultos. 

 

Você sabia que 100% das matrículas do ensino infantil, 97% das matrículas dos anos iniciais e 

20% dos anos finais do ensino fundamental, da rede pública do Recife, são cobertas pela 

administração pública municipal? Isto quer dizer que do total de alunos que estudam em 

escolas públicas do Recife, 100% dos alunos do ensino infantil são atendidos por escolas da 

rede municipal. Os dados usados nestes cálculos são do INEP, de 2014. 

 

No entanto, a rede pública representa apenas 18% das creches e 27% das pré-escolas do 

Recife, o restante é ofertado pelo setor privado. Em 2010, o percentual de crianças entre 0 e 5 

anos fora da escola era de 45%. Além disso, a cidade apresentou a menor evolução na taxa de 

frequência líquida à pré-escola, apenas 9.87%, entre 1991 e 2010. A frequência líquida verifica 

se a pessoa de determinada faixa etária está frequentando a série de ensino recomendada à 

sua idade. 

 

Como podemos ver há um grande desafio pela frente quando o tema é educação. E a rede 

municipal faz parte dela. Você pode contribuir com ideias de como o Recife pode melhorar a 

educação infantil e pré-escolar. Acesse www.recife500anos.com.br e participe da pesquisa.  
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7. 01 de outubro de 2015 - Ensino privado detém metade das matrículas no Recife 

 

 

 

O gráfico apresenta o percentual de matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental, em 

cidades selecionadas, por nível de gestão: escolas do governo municipal, estadual, federal e 

escolas particulares, com base nos dados do INEP, de 2014. 

 

Você sabia que praticamente metade das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental, 

no Recife, são geridas por escolas privadas? A evolução do número de matrículas no Recife 

revela aumento considerável da participação do setor privado nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

Entre 2004 e 2014, o número de matrículas em escolas particulares cresceu 31% no Recife. E 

em contrapartida, as matrículas municipais e estaduais reduziram 36% e 90%, 

respectivamente. 

 

Vamos refletir juntos sobre essa saída de matrículas da rede pública para as escolas privadas? 

Você pode contribuir com ideias de como o Recife pode melhorar a educação infantil e pré-

escolar. Acesse www.recife500anos.com.br e participe da pesquisa. 

 

Conheça estes e outros dados no Benchmarking do Recife 2015.   
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8. 05 de outubro de 2015 - Apenas 19% da população do Recife com mais de 25 anos 

possui ensino superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os indicadores nos mostram que, infelizmente, a educação brasileira apresenta resultados 

muito ruins comparados aos padrões internacionais. A escolaridade média da população 

brasileira com 25 anos ou mais de idade avançou de 6 anos, em 2001, para 7,7 anos de estudo, 

em 2013, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. O valor está 

abaixo da escolaridade média de países da América do Sul em 2010, como, por exemplo, 

Argentina e Uruguai, com 9,3 e 8,5 anos de estudo, respectivamente, de acordo com dados do 

PNUD. 

 

Em 2010, Curitiba era a cidade com maior percentual de pessoas de 25 anos ou mais com 

superior completo (26%), sendo também a cidade com maior variação no período 2000-2010. 

São Gonçalo, no outro extremo foi a pior. Recife teve a 5ª pior variação entre as cidades 

equivalentes no período analisado e apenas 19% da população de 25 anos ou mais tinham 

superior completo em 2010. Além disso, 27,6% da população com mais de 25 anos não 

completou o Ensino Fundamental. Estes dados comprovam as informações passadas por 

empresas que se instalaram na Região Metropolitana do Recife sobre a dificuldade na 

obtenção de mão de obra qualificada. 

 

Como reverter esta situação? Compartilhe suas ideias no www.recife500anos.com.br.  
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9. 07 de outubro de 2015 - Educação básica de qualidade pode fazer a diferença e 

neutralizar desigualdades 

 

 

 

Apesar dos sucessivos Planos Nacionais de Educação - PNE - e do aumento de gastos, que 

passou de 4 a 9,3% da receita líquida do Tesouro Nacional entre 2004 e 2014, o Brasil continua 

apresentando resultados ruins comparados aos padrões internacionais. Estudos recentes 

mostram como uma única iniciativa – educação básica de qualidade, em especial educação 

infantil – seria capaz de neutralizar as desigualdades regionais, atribuídas muitas vezes às 

diferentes formas em que as regiões organizam seus sistemas escolares.Os municípios, em 

princípio, são os responsáveis pelos segmentos Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II. 

Sendo, então, responsáveis por educação básica de qualidade. 

 

Na primeira infância, período que vai desde a concepção do bebê até o momento em que a 

criança ingressa na educação formal, quanto melhores forem as condições para o 

desenvolvimento, maiores são as probabilidades de que a criança alcance o melhor do seu 

potencial tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado. 

 

É durante a primeira infância que ocorrem o crescimento físico, o amadurecimento do 

cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, a 
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iniciação social e afetiva, entre outros, e cada um desses aspectos é interligado com os demais 

e influenciado pela realidade na qual a criança vive. 

 

Para um bom desenvolvimento nesta fase, a criança precisa de um ambiente acolhedor, 

harmonioso e rico em experiências desde o período pré-natal, por meio dos cuidados com a 

mãe e seu ambiente, e continuar a ser promovido de forma intensiva após o nascimento, até 

os 6 anos e além. Também são essenciais para o bom desenvolvimento nesta fase, o 

envolvimento e participação da família, da rede social de apoio, das políticas públicas que 

organizam serviços para apoiar as necessidades de famílias e crianças e para respeitar os seus 

direitos. 

 

Os impactos positivos e duradouros nas crianças na Educação Infantil são revelados em 

estudos do Brasil, utilizando dados nacionais e municipais, que demonstram ganhos com a 

educação infantil no desenvolvimento cognitivo no curto prazo, no desempenho em avaliações 

externas no médio prazo, na escolaridade e nos rendimentos no longo prazo. Estima-se que o 

impacto para o desenvolvimento de uma criança é 40% função do sistema de ensino e 60% 

pelas condições da família onde a criança nasceu (renda dos pais, etnia, bairro, anos de estudo 

da mãe). 

 

Nos próximos dias vamos conhecer casos de sucesso no Brasil quando o investimento em 

educação é realizado de forma assertiva. 

 

As informações utilizadas neste texto estão disponíveis no Benchmarking do Recife 2015.  
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10. 07 de outubro de 2015 - Oficinas de Futuro do Projeto Recife 500 Anos vão até 

novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) dá início, no dia 14 de outubro, a uma 

nova etapa do Projeto Recife 500 anos: a escuta popular para a construção da Visão de Futuro 

do Recife para 2037. A equipe da agência, com apoio da Prefeitura do Recife, realizará Oficinas 

de Futuro em seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) da cidade. Os encontros têm como 

objetivo discutir com a população o futuro da capital pernambucana tomando como base as 

especificidades e vivências dos moradores de cada uma das regiões do Recife. 

 

As oficinas também incluem atividades com representantes do Plano de Regularização das 

Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS) e dos Conselhos Setoriais. A primeira Oficina de 

Futuro será realizada no dia 14 de outubro (quarta-feira), a partir das 18h, na Escola Aníbal 

Fernandes, em Santo Amaro, abrangendo a população da RPA 1 (confira a programação 

completa no quadro acima). 

 

Os participantes contarão com explanação sobre o que é Plano Recife 500 Anos de maneira 

didática. Divididos em equipes, vão discutir sobre qual cidade do futuro esperam ter em 2037. 
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Todo o material colhido durante as oficinas será consolidado pela a equipe técnica do Projeto 

Recife 500 anos e contribuirá para a construção de um planejamento de médio e longo prazos 

para os próximos 22 anos. 

 

Qualquer cidadão pode participar. Basta comparecer aos locais onde as oficinas serão 

realizadas. A expectativa é que desses encontros também participem representantes de 

associações de moradores, Clubes de Mães, grupos comunitários recreativos, produtivos e 

culturais, movimentos sociais, grupos do terceiro setor com atuações nessas regiões, 

delegados do Recife Participa, moradores das comunidades com vivências e que sejam 

referências na comunidade sem necessariamente ocuparem funções formais nas entidades de 

representação e lideranças. 

 

A população tem papel fundamental em todas as fases de elaboração do projeto, podendo 

colaborar diretamente respondendo a pesquisa no site www.recife500anos.com.br, 

participando dos eventos de escuta popular e ainda sugerindo soluções para as problemáticas 

nas redes sociais usando as hashtags #REC500, #RECIFE500ANOS e #SELIGAARIES. Mais 

detalhes sobre o projeto Recife 500 Anos você pode conferir no www.recife500anos.com.br.  
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11. 08 de outubro de 2015 - Belo Horizonte é referência no tema qualidade no Ensino 

Básico 

 

 

 

Os municípios de Belo Horizonte (MG) e Foz do Iguaçu (PR) registraram os melhores 

indicadores ou evolução, no grupo de referência, no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Por este motivo foram escolhidas como referência para o Benchmarking do 

Projeto Recife 500 Anos. Mas quais são os índices dessas cidades e como conseguiram evoluir? 

Vamos mostrar alguns detalhes neste texto. 

 

Belo Horizonte (BH), cidade com 2.491.109 habitantes e PIB de R$ 58,4 bilhões (14,7% do PIB 

de MG), apresentou tanto o maior IDEB anos iniciais (6,0) do grupo de referência das cidades 

com mais de um milhão de habitantes, como a maior variação entre 2007 e 2013 (1,6 pontos). 

Desde 2007 BH vem se mantendo no topo do ranking do IDEB anos iniciais do grupo de 

referência. 

 

Ao analisar as ações estratégicas de BH em relação à melhoria da qualidade da educação, 

observamos dois grandes movimentos: Melhoria da Infraestrutura, com manutenção, 

ampliação e reforma das unidades escolares, e Educação Integral, com programas 

multidisciplinares, mais tempo da criança na escola. 
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O município institui o Fórum Mineiro de Educação Integral que tem a finalidade de possibilitar 

estudantes, professores, famílias, agentes culturais, monitores, oficineiros, bolsistas e 

profissionais da educação um momento de troca das experiências de Educação Integral da 

cidade de Belo Horizonte e demais municípios da Região Metropolitana; apresentar aos 

cidadãos de Belo Horizonte as ações e projetos realizados pela Secretaria Municipal de 

Educação de Belo Horizonte e ocupar as ruas, praças e espaços públicos da cidade como 

territórios educativos, transformando-os em trilhas pedagógicas. 

 

Em 2014, Belo Horizonte recebeu, do MEC e da Unicef, o selo de município livre do 

analfabetismo. A certificação é oferecida às cidades que atingem mais de 96% de 

alfabetização. Descreveremos melhor as ações realizadas em cada macroprojeto em novas 

publicações. 

 

Para conhecer o case Foz do Iguaçu basta clicar aqui.  
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12. 08 de outubro de 2015 - Foz do Iguaçu (PR) é referência no tema qualidade no Ensino 

Básico 

 

 

Os municípios de Belo Horizonte (MG) e Foz do Iguaçu (PR) registraram os melhores 

indicadores ou evolução, no grupo de referência, no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB).Por este motivo foram escolhidas para terem suas análises aprofundadas no 

Benchmarking do Projeto Recife 500 Anos. Mas, quais são os índices dessas cidades e como 

conseguiram evoluir? Vamos mostrar alguns detalhes neste texto. 

 

Foz do Iguaçu, cidade com 263.647 habitantes e PIB de R$ 7,8 bilhões (7º maior do Paraná), 

apresentou o 1º melhor IDEB – Anos Iniciais 2013, 1ª melhor evolução do IDEB – Anos Iniciais 

2013 em relação à 2007 e, atualmente, não possui registro de abandono de alunos em 

nenhuma série dos anos iniciais (0%). 

 

Em 2007 a cidade sofria com índices altos de evasão, qualidade precária do ensino e da 

infraestrutura das escolas. Por exemplo, apenas 20% das crianças de 0 a 5 anos estavam 

matriculadas nas creches e pré-escolas.De 2007 a 2011, o investimento em educação passou 

de R$ 42 milhões para R$ 69 milhões. Com isto foi possível integrar ações para que alunos, 

governo e comunidade pudessem atuar juntos, objetivando a consolidação de uma educação 

de qualidade e emancipatória. 

 

Ao analisar as ações estratégicas de Foz do Iguaçu, em relação à melhoria da qualidade da 

educação, observamos grandes movimentos em três eixos temáticos, como melhoria da 

infraestrutura, com construção de novas escolas e reforma de 75% das escolas da rede 

municipal, obtendo engajamento dos pais de alunos com melhorias físicas, além de aumentar 

o atendimento da Educação Infantil (0 e 5 anos); o fortalecimento da ação pedagógica, com a 

criação de um plano estruturado de recuperação do ensino, com metas claras para cada 

escola, a fim demelhorar a qualidade da educação: aumentando o resultado no IDEB/Prova 
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Brasil em todas as escolas, reduzindo a distorção idade-série, evasão e a taxa de reprovação; 

além de fortalecer a gestão escolar, com o currículo sendo definido anualmente pela própria 

escola e apresentado para a Secretaria Municipal de Educação para ser validado, com objetivo 

de engajar professores, diretores e funcionários. Também foram realizadas capacitações para 

os diretores escolares em educação financeira e gestão de recursos, valorizando a profissão 

dos educadores no município e criando mecanismos de incentivo à assiduidade e melhores 

resultados. 

 

Descreveremos melhor as ações realizadas em cada macroprojeto em novas publicações. Para 

conhecer o case Belo Horizonte basta clicar aqui.  
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13. 09 de outubro de 2015 - Plano Recife 500 anos partiu de benchmarking 

 

 

 

A pedra fundamental para o plano estratégico de longo prazo Recife 500 anos foi a elaboração 

do Benchmarking Recife 500 pela Macroplan, empresa contratada pela Agência Recife para 

Inovação e Estratégia (ARIES) para fazer o levantamento da situação do Recife perante outras 

cidades. Mas o que vem a ser benchmarking? 

 

Tecnicamente benchmarking é o processo identificação de boas práticas/casos de referência e 

de realização de uma comparação sistemática de desempenho desses exemplos bem 

sucedidos em relação ao objeto de estudo. Seu objetivo é conhecer, assimilar e adaptar as 

soluções, estratégias, processos ou mecanismos que outras cidades fizeram ou estão fazendo 

bem. Ele tem foco em experiências reais e mostra que as soluções para problemas que 

precisam ser enfrentados são possíveis. Muitas delas, inclusive, podem ser adaptadas à 

realidade local. 

 

Assim, o Benchmarking Recife 500 teve como objetivo apoiar a elaboração de estratégias e 

projetos que levem a capital pernambucana em direção a um melhor cenário de 

desenvolvimento, ao Recife dos sonhos dos seus cidadãos. 

 

O documento está dividido em cinco partes. A primeira apresenta uma introdução na temática 

“Cidades – Urbanização e Desenvolvimento” e nela também são apresentados os grupos de 

referência para análise comparativa do Recife e de sua Região Metropolitana. A parte dois 
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apresenta uma análise comparativa das cidades e regiões metropolitanas. Nela está incluída 

uma comparação de diversos dados nacionais em quatro eixos temáticos subdivididos em 

educação, saúde, segurança, desigualdade e renda, desenvolvimento econômico, habitação, 

mobilidade, saneamento básico e sustentabilidade. Ao final de cada subdivisão há rankings 

gerais e indicações dos municípios com melhor desempenho. 

 

Já as partes três e quatro apresentam as cidades ou estados selecionados como referências, 

que permitem uma busca de boas práticas com um olhar para o futuro, além de um inventário 

de propostas e iniciativas estratégicas para o Recife. "Não se trata de copiar exemplos que, em 

um primeiro momento, possam parecer distantes da realidade local, mas permitir aos gestores 

conhecimento de ponta na temática do desenvolvimento das cidades, de modo que as 

iniciativas e práticas analisadas possam convergir com os desafios do futuro do Recife", avisa 

Alexandre Mattos, diretor da Macroplan. A última traz o dicionário de variáveis e as 

referências bibliográficas utilizadas. 

 

Foram selecionados dois grupos de referência para análise quantitativa dos dados e 

informações relacionadas ao Recife. O primeiro é composto por cidades equivalentes, acima 

de 1 milhão de habitantes. Este grupo contempla 17 cidades e tem por objetivo entender o 

desenvolvimento de municípios brasileiros com população semelhante à capital 

pernambucana. O segundo grupo engloba 15 regiões metropolitanas brasileiras, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o objetivo de entender o 

desenvolvimento e a relação das metrópoles e suas regiões metropolitanas. 

 

Para a análise comparativa, foram selecionados cerca de 40 indicadores para análise do 

desempenho do Recife em relação às cidades do grupo de referência. As análises estão 

organizadas por dimensão: Inclusão e Desenvolvimento Humano; Desenvolvimento 

Econômico, Espaço Urbano e Mobilidade; e Sustentabilidade e Meio Ambiente. 

 

Por fim, foram identificados 38 casos de referência e boas práticas de outras cidades, nos 

quatro eixos estudados, como fonte de inspiração para a capital pernambucana, mostrando 

que as soluções são possíveis e, muitas delas podem ser adaptadas à realidade recifense. Foi 

elaborado um inventário com mais de 80 propostas estratégicas, como referência paras as 

iniciativas estratégicas que o Recife adotará no futuro. 

 

Confira o documento completo aqui.  



296 
 

14. 13 de outubro de 2015 - Iniciativas semelhantes ao Recife 500 anos planejam o futuro 

de várias cidades brasileiras 

 

 

Não é só o Recife que está começando a planejar estrategicamente seu futuro como uma 

cidade voltada para as pessoas. Outros municípios brasileiros estão desenvolvendo projetos 

semelhantes, de olho nas próximas décadas e na melhoria da qualidade de vida da população. 

Selecionamos quatro iniciativas realizadas pelas cidades de Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), 

Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG). Confira: 

 

Niterói 2033 

 

A Prefeitura de Niterói lançou, em dezembro de 2014, o Plano Estratégico 2013/2033 - Niterói 

que Queremos para os próximos 20 anos da cidade. O plano apresentou os indicadores, 

projetos e metas de curto, médio e longo prazos, através de estudos concretizados via escuta 

pública, realizada desde 2013. Para o seu desenvolvimento, foram realizadas entrevistas com 

40 personalidades da cidade e 5,7 mil pessoas através de pesquisa na internet. Além disso, 5,3 

mil crianças da rede pública municipal de educação foram envolvidas no concurso "Criando a 

Niterói do Amanhã”, ajudando a traçar um diagnóstico preciso sobre os desafios e problemas 

de cada região de Niterói, através de redações, desenhos e redações ilustradas. 
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As metas transformadoras do Plano Estratégico foram divididas em sete grandes áreas de 

resultado: Niterói Mais Organizada e Segura (mobilidade, desenvolvimento e ordenamento 

urbano e segurança), Saudável (saúde, saneamento básico e gestão de resíduos), Escolarizada 

e Inovadora (educação e ciência e tecnologia), Próspera e Dinâmica (desenvolvimento 

econômico e inserção produtiva), Vibrante e Atraente (meio-ambiente, cultura, esporte, lazer 

e entretenimento), Inclusiva (igualdade de oportunidades) e Eficiente e Comprometida (gestão 

pública, integração regional). 

 

Os objetivos em curto prazo foram incluídos em 32 projetos estruturadores que deverão ser 

concluídos até 2016, diretamente vinculados às sete áreas de resultado. Entre eles, tornar 

Niterói a primeira cidade do Brasil com mais de 500 mil habitantes a ter todas as crianças na 

educação infantil em horário integral, 100% da população mais vulnerável economicamente 

coberta pelo programa Médico de Família e possuir 100% de todas as regiões e bairros da 

cidade com água tratada e esgoto tratado e coletado. 

 

Rio de Janeiro 500 

 

Em agosto deste ano, foi lançado o projeto “Visão Rio 500”, que vai promover diversas ações 

para discutir o futuro da cidade para os próximos 50 anos e auxiliar na elaboração das metas e 

diretrizes do Plano Estratégico 2017-2020. O diferencial desta edição da elaboração do 

documento é o processo 100% colaborativo e participativo, pois a população poderá enviar 

sugestões e votar nas melhores ideias. 

 

Pesquisas quantitativas e qualitativas, plataforma colaborativa online, carteira de projetos, 

fóruns regionais, Conselho da Juventude e concurso de redação são algumas das atividades 

pensadas para envolver os moradores da cidade nas discussões. Após a fase de engajamento, 

pesquisa, proposição e votação popular, o lançamento do documento será em 1º de março de 

2016, quando se encerram as comemorações oficiais pelo aniversário de 450 anos do Rio de 

Janeiro. 

 

Salvador 2049 

 

Em maio de 2014, a Prefeitura Municipal lançou o Plano Salvador 500, plano de 

desenvolvimento que contempla uma série de audiências a serem concluídas até o final de 

2015, nas quais estão sendo discutidas ações e políticas públicas para melhor estruturar 

Salvador até 2049, ano em que a capital baiana completa 500 anos. Durante as audiências, o 

executivo soteropolitano vai debater com entidades sociais, lideranças comunitárias e a 

população em geral, aspectos como mobilidade, desenvolvimento econômico, social e 

ambiental, além do ordenamento e a redução das desigualdades sociais da população de 

Salvador. 
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O planejamento municipal está estruturado em três escalas entrelaçadas e complementares. A 

primeira, de cunho estratégico, tem por natureza pensar o município em um horizonte de 

longo prazo, na busca de elucidar, a partir das inúmeras inquietações, desejos, demandas dos 

munícipes, aquelas que se apresentam como de maior relevância e que direcionam a ação 

municipal com outras ações de dimensões territoriais, sobretudo na escala metropolitana. A 

segunda diz respeito ao planejamento urbano do município, ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU) que, além de identificar problemas estruturais da cidade, 

permite, na leitura dos seus habitantes, definir uma estratégia de ordenamento territorial. A 

terceira, chamada de planejamento operacional, vai identificar as demandas mais urgentes da 

população e encaminhar soluções imediatas que resolvam ou atenuem problemas em curto 

prazo. 

 

Belo Horizonte 2030 

 

O Planejamento Estratégico BH 2030 - A Cidade que Queremos, lançado em 2011 pela 

Prefeitura, traça o planejamento estratégico da capital mineira para os próximos 15 anos, 

principalmente no que se refere a políticas públicas municipais. Possui como visão de futuro 

uma cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida e tem como objetivos 

multiplicar oportunidades de trabalho e promover ambiente favorável à criação e ao 

desenvolvimento de negócios, impulsionados por serviços de valor agregado, capital humano 

qualificado e inserção competitiva nas redes nacional e mundial das cidades. 

 

Diversas reuniões regionais e temáticas foram realizadas para aperfeiçoamento das propostas 

do planejamento. Com a colaboração de um conjunto de especialistas, pesquisadores, 

gestores públicos e da iniciativa privada, lideranças políticas, empresariais e sociais, a equipe 

técnica da prefeitura consolidou dois níveis de planejamento estratégico para a cidade. O 

primeiro, de curto e médio prazos chamado "BH Metas e Resultados", abrange 12 áreas de 

resultados e 40 projetos sustentadores. Já o de longo prazo visa o horizonte de 20 anos, 

procurando definir e estabelecer indicadores e objetivos para a cidade ideal em 2030. 

 

Entre os outros objetivos do BH 2030 estão a busca pela qualidade de vida para todos, 

sustentada na eficiente organização do espaço urbano e em redes colaborativas de serviços 

que se estendem pela região metropolitana; e a promoção da sustentabilidade ambiental, 

resultante da universalização do saneamento básico, da preservação de áreas verdes, da 

recuperação de áreas degradadas, da redução das emissões de poluentes, da eficiência 

energética e da boa capacidade de prevenção, mitigação e adaptação diante de ocorrências 

adversas de grande escala. O plano também pretende assegurar as melhores condições de 

mobilidade, acessibilidade e conectividade em todo o espaço urbano e contribuir para sua 

melhoria em âmbito metropolitano; consolidar ambiente político-institucional de qualidade, 

baseado na integração metropolitana e em gestão pública democrática e participativa e, 

finalmente, propiciar ambiente social que estimule a convivência alegre e saudável entre as 

pessoas.  
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15. 14 de outubro de 2015 - Formadores de opinião discutem futuro do Recife em oficina 

do Projeto Recife 500 Anos 

 

 

 

A Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) promoveu, na última quinta-feira (8/10), 

uma discussão de cenário como parte do processo de desenvolvimento do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazos Recife 500 Anos. O evento, realizado na Jump 

Brasil, em Santo Amaro, contou com a participação de representantes de vários segmentos da 

sociedade civil para debater o presente e o futuro da capital pernambucana. 

 

O evento foi aberto com a apresentação de um resumo do momento atual do planejamento 

estratégico e suas etapas por Alexandre Mattos, diretor da Macroplan - empresa contratada 

pela ARIES para fazer o levantamento da situação do Recife perante outras cidades. Segundo 

ele, até o momento foram cumpridas as etapas do Estudo Retrospectivo, da Pesquisa 

Qualitativa e de elaboração do Benchmarking. Paralelamente, está no ar no Portal Recife 500 

Anos (www.recife500anos.com.br) uma pesquisa que deve ser respondida pela população 

sobre o atual momento e o futuro desejado para o Recife. Também serão promovidas 

plenárias em todas as Regiões Politico-Administrativas (RPAs) da cidade, as chamadas oficinas 

de futuro; pesquisa através da aplicação de questionários presenciais e escuta via redes 

sociais. 

 

Em seguida, a economista e colaboradora do Projeto Recife 500 Anos, Tânia Bacelar 

apresentou um "raio X" do Recife, com dados nas áreas social, econômica, educacional e 

ambiental. Entre eles, foi revelado que a economia recifense é marcada pela informalidade, 
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inclusive nas relações de trabalho. A economista também destacou que o acesso à educação é 

o fator estrutural que condiciona maior ou menor grau desta informalidade: “Quanto mais 

capacitação e maior acesso à educação, menor é este índice”, apontou. 

 

Foram apresentados, ainda, os resultados de entrevistas realizadas com formadores de 

opinião, empresários, artistas e outras lideranças sobre a situação atual da cidade e suas 

expectativas em relação ao futuro da capital pernambucana. Em seguida, Cláudio Marinho, 

consultor do projeto, conduziu uma dinâmica com o grupo, no intuito de discutir os principais 

problemas do Recife e quais os caminhos a seguir para avançar em direção à cidade que se 

quer em 2037. Infraestrutura, mobilidade, uso dos rios, turismo, educação, meio ambiente, 

cultura e até acolhimento ao estrangeiro foram assuntos abordados.  
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16. 16 de outubro de 2015 - Fortalecimento da ação pedagógica e da gestão escolar se 

destaca na estratégia de mudança da educação em Foz do Iguaçu 

 

 

 

Foz do Iguaçu foi escolhida como benchmarking para o Recife devido evolução dos indicadores 

a partir da tomada de decisão da gestão municipal e da sociedade. Em 2007, a cidade sofria 

com índices altos de evasão, qualidade precária do ensino e da infraestrutura das escolas. Já 

em 2013, apresentou o 1º melhor IDEB – Anos Iniciais, 1ª melhor evolução do IDEB – Anos 

Iniciais, e, atualmente, não possui registro de abandono de alunos em nenhuma série dos anos 

iniciais (0%). 

 

Ao analisar as ações estratégicas de Foz do Iguaçu, em relação à melhoria da qualidade da 

educação, observamos grandes movimentos em três eixos temáticos, como melhoria da 

infraestrutura, com construção de novas escolas e reforma de 75% das escolas da rede 

municipal, obtendo engajamento dos pais de alunos com melhorias físicas, além de aumentar 

o atendimento da Educação Infantil (0 e 5 anos). O fortalecimento da ação pedagógica 

também foi priorizado, com a criação de um plano estruturado de recuperação do ensino, com 

metas claras para cada escola, a fim de melhorar a qualidade da educação: aumentando o 

resultado no IDEB/Prova Brasil em todas as escolas, reduzindo a distorção idade-série, a 

evasão escolar e a taxa de reprovação. Além do fortalecimento da gestão escolar, com o 

currículo sendo definido anualmente por cada unidade educacional e apresentado para a 

Secretaria Municipal de Educação para ser validado, com objetivo de engajar professores, 

diretores e funcionários. Foram realizadas capacitações para os diretores escolares em 

educação financeira e gestão de recursos, valorizando a profissão dos educadores no 

município e criando mecanismos de incentivo à assiduidade e melhores resultados. 
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A partir dessas ações a cidade conseguiu resultados como o desempenho uniforme entre todas 

as escolas da rede municipal. Não há exemplos anteriores de uma cidade de porte médio (100 

a 500 mil habitantes) que tenha conseguido obter resultados tão rápidos e expressivos no 

IDEB, entre 2007-2013, como Foz do Iguaçu (PR). Outro destaque positivo do município foi a 

universalização do atendimento em pré-escola (de 4 e 5 anos) em 2012, saindo de 3.299 

estudantes matriculados em 2010, para 4.730 estudantes matriculados em 2012. A redução da 

distorção série-idade, em duas frentes, com a redução da evasão escolar para apenas 3 alunos 

em 2011 e redução da reprovação escolar em todas as escolas e, principalmente na rede 

municipal, passando da média de 15% em 2007, para 2,3% em 2011. A melhoria da qualidade 

de ensino, com alunos aprendendo mais e melhor em todas as escolas, pois os indicadores 

IDEB/Prova Brasil melhoraram em todas as unidades, passando da média 4,8 no IDEB 2007 

(variando de 4,0 para a pior escola e para 5,9 para a melhor escola), para média 7,0 no IDEB 

2011 (variando de 6,2 para a pior escola e para 8,6 para a melhor escola). É importante 

destacar que a pior escola em 2007 era a João XXIII, com a nota 4,0, passando para nota 6,9 no 

IDEB 2011. 

 

Neste período, a cidade realizou algumas inciativas e ações diferenciadas para a efetiva 

transformação da educação, como a preocupação com o desenvolvimento de todos os alunos, 

fornecendo apoio para áreas mais vulneráveis e, assim, promovendo inclusão. Ao melhorar 

todas as escolas, de bairros ricos e pobres, de forma a reduzir a desigualdade, a experiência de 

Foz do Iguaçu 2008-2012 rompeu velhos paradigmas da educação brasileira, como o de 

justificar os baixos resultados de aprendizagem em virtude de condições de vida adversas ou 

realidades socioeconômicas desfavorecidas. A valorização dos professores e trabalho em 

equipe, incentivado pelos gestores das escolas, merecem destaque como forças de mudança, 

mas o fator mais significativo indicado foi o engajamento dos professores. 

 

Mais alguns pontos ressaltados no aprendizado foram a autonomia das unidades educacionais, 

em Foz do Iguaçu, as escolas municipais seguiram diretrizes da Secretaria Municipal de 

Educação, mas tiveram autonomia para propor e implementar estratégias e métodos próprios 

de ensino. O apoio singular e intensivo da Secretaria Municipal para escolas mais vulneráveis e 

professores com classes de baixos índices de aprendizagem. A profissionalização da gestão 

escolar e pedagógica, a Secretarial Municipal profissionalizou sua gestão entre 2008-2012, com 

autonomia para implementar a reforma da rede municipal de ensino. Articulação com vários 

atores, o plano foi elaborado em conjunto com todos diretores de escolas e o máximo de 

professores da rede, com o apoio do Prefeito e Secretariado, e a articulação com a Academia. 

Além de contar com equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, fonoaudiólogos e 

assistentes sociais, dedicada às escolas e comprometida com o projeto de melhoria da 

qualidade da educação. 

 

Quer conhecer outros dados desse caso de sucesso no Brasil? Acessa o Benchmarking do 

Recife (páginas 151 a 162).  
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17. 20 de outubro de 2015 - PIB do Recife representa 31% das riquezas produzidas em 

Pernambuco 

 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Recife representa 0,84% do PIB 

(Produto Interno Bruto) brasileiro. Isto quer dizer que da soma de todas as riquezas produzidas 

no país, 0,8% está no Recife. O dado, relativo a 2012, ainda diz que o Recife é a 15ª cidade com 

maior representação no PIB. A primeira é São Paulo, com 11,4%, seguida pelo Rio de Janeiro, 

com 5%. Têm o mesmo peso de 0,8% no PIB brasileiro as cidades de Barueri e São Bernardo do 

Campo, ambas em São Paulo. 

 

Em Pernambuco, Recife vem perdendo participação no PIB, saindo de 36%, no ano 2000, para 

31%, em 2012. O PIB per capita do Recife, o produto interno bruto, dividido pela quantidade 

de habitantes, foi, em 2012, o 10º maior do grupo de referência do Benchmarking (R$ 22, 59 

mil). 

 

O setor de serviços foi responsável, em 2013, por 43% dos empregos formais da cidade do 

Recife, parcela maior que em 2002. No mesmo período também cresceu a participação de 

empregos formais no comércio (de 16% para 17%) e na construção civil (de 6% para 10%). 

 

Confira mais informações sobre o Desenvolvimento Econômico do Recife no Benchmarking.  
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18. 20 de outubro de 2015 - Percentual de jovens que não estudam nem trabalham no 

Recife é o 6º maior entre as 17 cidades analisadas 

 

Devido à queda de nove pontos percentuais entre 2000 e 2010, a taxa de desocupação da 

população de Recife caiu da 12ª para a 16ª posição dentro do grupo de referência do 

Benchmarking. A economia das cidades avança cada vez mais em direção ao mercado de 

serviços e com incremento progressivo do valor agregado dos negócios. Será que o 

desenvolvimento econômico do Recife caminha com o objetivo de conquistar este mercado? 

 

Um dado preocupante apontado no primeiro estudo sobre a capital pernambucana elaborado 

pelo Recife 500 Anos, é o percentual de jovens que não estudam e nem trabalham. O Recife 

possui o 6º maior índice entre as cidades analisadas no referencial comparativo (24,5%). 

Apesar de ser inferior ao percentual pernambucano (28,6%), ainda é superior ao brasileiro 

(22,6%). Se analisarmos o percentual de jovens que não estudam e nem trabalham nas regiões 

metropolitanas, na RMR o índice é de 26,4%, segundo maior entre as regiões metropolitanas 

analisadas, ficando atrás apenas da RM de São Luís (27,8%). 

 

Como pensar desenvolvimento econômico da cidade com essa taxa de desinteresse dos jovens 

pelo mercado de trabalho e educação? Como despertar o interesse dos jovens para voltarem a 

estudar e a se inserirem no mercado? 

 

Confira outras informações no Benchmarking do Recife 500 Anos.  



305 
 

19. 20 de outubro de 2015 - Recife é a cidade com mais de 1 milhão de habitantes mais 

desigual do país 

 

 

Você sabia que o Recife é a cidade mais desigual do País? O dado é do Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), 

que analisa 200 indicadores de municípios e estados brasileiros, como população, educação, 

habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade. De acordo com os dados, a capital 

pernambucana tem as notas mais altas nos quesitos pobreza, homicídios e mortalidade 

infantil, entre outras. 

 

Apesar de possuir renda per capita média, se comparada às demais cidades com mais de 1 

milhão de habitantes Recife tem elevadíssima parcela da sua população classificada como 

pobre, o que indica forte grau de desigualdade social entre seus habitantes. Além disso, os 

indicadores de educação apontam para a manutenção da baixa qualidade do ensino e para 

uma contínua migração de alunos da rede pública para a rede privada. 

 

De acordo com a doutora em Economia e consultora na área de planejamento Tânia Bacelar, 

esta é uma herança antiga do Recife. "Vem de sua fundação em tempos de escravidão, 

perpetuando-se no século XX, quando cresceu rapidamente a custas de um intenso processo 

de migração de populações pobres para seu território", explica. A economista revela que, em 

duas décadas (entre 1950 e 1970), a população da cidade mais que dobrou, passando de 500 

mil para 1,1 milhão. "O sanitarista Saturnino de Brito, com base no censo de 1918 e nas visitas 

que realizou na cidade, constatou que no Recife dos anos 20 do século passado, 43% dos 

domicílios eram mocambos. No presente, as 545 comunidades de Interesse Social mapeadas 

ocupam 32% da área urbanizada do município e abrigam 61% das moradias da capital 

pernambucana. Nelas residem 53% da população total da cidade. Então é preciso investir em 

gente, ou seja, em educação e em saúde. E investir na cidade, sobretudo na parte que ao longo 

do tempo não foi priorizada. Apostar no investimento em saneamento e drenagem mudaria as 

condições de habitabilidade dos mais pobres", aponta. 

 

Embora o desempenho do mercado de trabalho tenha apresentado melhora nos últimos anos, 

as taxas de desemprego e de informalidade ainda são muito altas, quando comparadas às 

cidades de porte semelhante. Simultaneamente, uma parcela elevada dos jovens (25%), 

conhecidos como "nem nem", não estuda e nem está inserida no mercado de trabalho. "O 

mercado de trabalho prefere pessoas com experiência. Os jovens, na sua maioria, não têm 

esse atributo, por isso disputam em condições desiguais o acesso às vagas disponíveis. No caso 

dos que não estudam e nem trabalham, o percentual de meninas nesta condição (30% das 

jovens nessa faixa etária) é ainda maior que o da população masculina (19% dos jovens na 

mesma faixa de idade). Isso é resultado direto dos casos de gravidez na adolescência", revela. 
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Para a economista, além dos diversos programas sociais já existentes, inclusive os que 

promovem a inserção dos jovens no mercado de trabalho através de estágios e do primeiro 

emprego, a solução para este quadro passa por uma extensa reformulação da educação, 

oferecendo um ensino de melhor qualidade. “A escola de Ensino Médio tem uma taxa de 

abandono ainda alta, o que significa que ela não atrai esses jovens. Também existe a questão 

das drogas nesta faixa etária. Acredito que não seja apenas aumentar a oferta, construir mais 

escolas, mas oferecer uma educação de melhor qualidade e mais atualizada, que dialogue 

melhor com as demandas dessa juventude. Só assim vamos conseguir atrair essa moçada que 

prefere não fazer nada a estudar”, conclui. 
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20. 28 de outubro de 2015 - A cidade que precisamos 

 

 

 

Iniciativa da ONU HABITAT, Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, 

traz um novo paradigma urbano quando descreve a cidade que precisamos com base em 

diversos consensos sobre o que seria uma cidade ideal no século XXI, diferente da cidade que 

cada um quer viver em ou sonha com. Em publicação na página do programa, o diretor 

executivo da ONU-Habitat, Joan Clos, diz que “precisamos de uma cidade mais inclusiva 

socialmente, uma cidade mais eficiente, melhor organizada e resiliente, onde a dignidade de 

cada cidadão é respeitada”. 

 

O programa defende que será nas cidades que se ganhará ou perderá a batalha para um futuro 

mais sustentável. E contribuir com o debate de como planejar, construir e gerenciar as cidades 

agora. Pois é o hoje que irá determinar o resultado dos esforços para alcançar um 

desenvolvimento sustentável e harmonioso amanhã. Cidades planejadas permitem para todos 

os residentes a oportunidade de levar vidas seguras, saudáveis e produtivas. Para o programa, 

o mundo está numa encruzilhada. Nas próximas décadas, os moradores urbanos vão duplicar 

em número, respondendo por quase três quartos da população do mundo. Mais de 60 por 

cento do ambiente construído necessário para acomodar esses novos moradores urbanos 

ainda não foi construído. 

 

Para tanto a iniciativa possui um manifesto com os Nove Princípios da Cidade Que Precisamos: 

 

• A cidade que precisamos é socialmente inclusiva; 

• A cidade que precisamos é bem planejada;  

• A cidade que precisamos é de uma cidade regenerativa; 
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• A cidade que precisamos é economicamente vibrante e inclusiva;  

• A cidade que precisamos tem uma identidade singular e sentido de lugar; 

• A cidade que precisamos é uma cidade segura;  

• A cidade que precisamos é de uma cidade saudável; 

• A cidade que precisamos é acessível e equitativa; e 

• A cidade que precisamos é gerida no âmbito metropolitano. 

 

Quer saber mais? Acessa http://unhabitat.org/.  
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21. 28 de outubro de 2015 - São José dos Campos é referência em serviços avançados 

 

Cidade com 681 mil habitantes e PIB de 28 Bilhões (2% do PIB do Estado de SP), São José dos 

Campos, entre 1940 e final da década de 1990, passou de cidade essencialmente rural para 

cidade industrial, produtora e difusora de alta tecnologia, relacionada principalmente ao setor 

aeroespacial. E o Estado apresentou um papel importante enquanto agente indutor do 

desenvolvimento, via inovação tecnológica. 

 

Em 2006, contando com o apoio da prefeitura, foi construído o núcleo do Parque Tecnológico 

de São José dos Campos, passando a englobar mais 25 empresas no centro Empresarial I, cinco 

centros de desenvolvimento tecnológico e quatro auditórios, expandindo a área total do 

Parque Tecnológico para 1,2 milhões de m². 

 

Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia, são oferecidos 

incentivos fiscais e apoios relevantes para a atração de novas empresas como, por exemplo: 

isenção de IPTU nos primeiros dois anos; auxílio na procura de locais e instalações; orientação 

para obtenção de recursos e benefícios tributários. 

 

Atualmente, o município concentra instituições de ensino e pesquisa científica reconhecidas 

internacionalmente (Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Universidade Federal de São Paulo), 

além de instalações destinadas ao desenvolvimento de projetos e produção de tecnologia 

(Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Aeronáutica). 

 

Conheça mais sobre este case no Benchmarking do recife 2015 (página 230 - 233).  
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22. 11 de novembro de 2015 - Campinas é caso de referência nacional como Hub 

aeroportuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade com 1.154.617 habitantes, em 20104 com PIB de R$ 42,7 Bilhões (3% do PIB do estado 

de São Paulo), Campinas apresenta uma localização estratégica, sendo um Hub logístico em 

função de suas características. Trata-se da maior cidade do interior do Brasil e está localizada 

no coração do estado de São Paulo, o mais populoso, rico e industrializado do país. Campinas 

também está próxima do Porto de Santos (172 km), o maior porto da América Latina. 

 

A Região Metropolitana de Campinas é responsável por 2% do total de empregos gerados no 

país e a cidade responde por 41% dos empregos da sua Região Metropolitana. Entre 2010 e 

2014, o total de empregos na cidade cresceu 12,1%, em especial nos setores de comércio e 

serviços. 

 

O aeroporto de Viracopos foi considerado o melhor do país, de acordo com Pesquisa da 

Secretaria de Aviação Civil, em 2013, e é o maior terminal de importação de cargas da América 

Latina.Inicialmente, a companhia aérea Azul escolheu o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de 

Janeiro, para instalar sua sede e iniciar suas atividades. Porém, diante da resistência dos 

governantes do estado e da cidade, a Azul optou por Viracopos, em Campinas. O aeroporto de 

Campinas é hoje a escolha de passageiros que moram em cidades vizinhas e não querem 

enfrentar o longo caminho até Congonhas, na capital paulista, para viajar a negócios ou lazer. 

Em 2014, passaram pelo aeroporto (entre embarques, desembarques e conexões) 9.846.853 

passageiros, o que representou um crescimento de 5,9% em relação a 2013. O aeroporto da 

cidade empregava, em 2009, dez mil pessoas. 

 

O Recife está na disputa para a instalação do primeiro Hub aeroportuário da empresa Latam 

no Nordeste do Brasil. Confira aqui mais informações.  
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23. 11 de novembro de 2015 - Recife na disputa pelo Hub da Latam 

 

 

 

Recife, Fortaleza e Natal disputam a instalação do primeiro Hub aeroportuário (centro de 

conexões de voos) da empresa Latam no Nordeste do Brasil. O principal objetivo da empresa 

com a instalação do novo Hub é ampliar sua atuação em voos entre a América do Sul e a 

Europa, considerando a posição geográfica estratégica da região Nordeste. O projeto traz 

oportunidades de novos voos, destinos, rotas e conexões para toda a região Norte e Nordeste. 

 

A decisão sobre onde será o Hub foi adiada para 2016. Mas o Recife continua focado em sua 

preparação para ganhar esta disputa. 

 

Alguns fatores são determinantes para a escolha da sede do novo hub: 

 

•Localização geográfica 

•Infraestrutura dos aeroportos  

•Potencial de crescimento e desenvolvimento dos aeroportos 

•Competitividade em relação aos custos e incentivos fiscais 
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Além de benefícios diretos, como aumento da oferta de voos, redução de tempo de viagens, 

geração de empregos e arrecadação de impostos para o município, a instalação do Hub da 

empresa que atualmente tem a maior participação no mercado do setor aéreo nacional atrairá 

também empresas de manutenção de aeronaves, armazenagem de cargas e outras atividades 

relacionadas ao transporte aéreo. 

 

No primeiro semestre deste ano, o Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre, 

no Recife, foi escolhido o melhor do país na opinião dos passageiros. Campinas, em São Paulo, 

é o atual caso de referência em como um Hub aeroportuário pode influenciar uma cidade. 

Confira aqui. 
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24. 16 de novembro de 2015 - Membros do Conselho Consultivo do Recife 500 Anos 

tomaram posse na última quarta-feira 

 

O Conselho Consultivo do Plano Recife 500 anos tomou posse na manhã da quarta-feira 

(11/11). Cerca de 60 representantes da sociedade civil organizada, de movimentos sociais, de 

universidades, do poder público, jornalistas, ativistas e da iniciativa privada e demais entidades 

representativas da população do Recife, tomaram assento em evento promovido pela Agência 

Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), em parceria com a Prefeitura do Recife. O encontro 

contou ainda com a presença do prefeito Geraldo Júlio e do vice Luciano Siqueira. 

 

Guilherme Cavalcanti, coordenador do Plano Recife 500 anos apresentou aos conselheiros a 

metodologia, o processo de construção do plano e os possíveis cenários para o Recife. 

Também falou sobre o papel do Conselho e sua missão de acompanhar, fiscalizar e propor 

melhorias nos produtos gerados pelas equipes técnicas que coordenam a elaboração do plano. 

"A ideia é que, a partir de agora, todos os conselheiros passem a receber com freqüência os 

materiais produzidos, como as apresentações feitas hoje. O papel do Conselho será de avaliar 

permanentemente se nós estamos no caminho certo ou se existe outro tipo de futuro que 

pode ser desenhado para o Recife", explicou Guilherme. 

 

De acordo com o prefeito Geraldo Júlio, o objetivo desta primeira reunião foi de apresentar 

aos conselheiros e conselheiras informações coletadas nos levantamentos e pesquisas 

realizados com a população e conteúdos gerados pelo Benchmarking, o primeiro produto do 

plano. "É um conjunto imenso de informações, que já formam um banco de dados de análises, 

comparações, avaliações e projeções para este planejamento de longo prazo. Esta causa é 

importante para todos nós, pois se trata do futuro da cidade onde a gente vive. 

Principalmente, é uma iniciativa da sociedade do Recife, e isso é fundamental", concluiu.  
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25. 17 de dezembro de 2015 - Planejamento estratégico vai orientar a construção do 

futuro do Recife 

 

 

 

Não é de hoje que se pensa no futuro do Recife, através de planos urbanísticos ou de longo 

prazo. Em 1943, por exemplo, o urbanista João Florence de Ulhôa Cintra elaborou aquele que 

ficou conhecido como Plano Geral de Remodelação e Expansão da Cidade, focado no 

desenvolvimento urbano da capital pernambucana. De lá para cá, outros projetos foram 

apresentados à sociedade, caso do Projeto Capital, de 1998, promovido pela Prefeitura da 

Cidade do Recife (PCR) seguindo o modelo Catalão, baseado na experiência de Barcelona dos 

anos 1990 em diante. 

 

Também houve o Projeto Urbanístico Recife-Olinda, de 2007, que pretendia transformar 

completamente a frente atlântica entre os centros históricos das duas cidades, atuando no 

trecho de 8 km da Colina Histórica de Olinda até o Parque da ex-Estação Rádio Pina, no Recife. 

A PCR também participou da elaboração do Plano Estratégico Metrópole 2010, elaborado 

entre 1996 e 1998 sob a coordenação da Fundação de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana do Recife (Fidem). O plano foi atualizado em dezembro de 2002 e passou a se 

chamar Metrópole Estratégica, discutindo ações estratégicas capazes de promover uma alta 

inclusão social e projetar a metrópole além do local. 
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Agora, a bola da vez é o Recife 500 Anos, projeto estratégico de longo prazo para a capital 

pernambucana visando o ano de 2037, quando a cidade completa cinco séculos de existência. 

A iniciativa, pioneira pela parceria entra sociedade civil organizada e o poder público, está 

sendo promovida pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) com apoio da 

Prefeitura do Recife, e vai contar com a participação direta da população na sua construção. 

Mas por que isso é tão importante? 

 

Porque o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo vai além do plano 

urbanístico, pois norteia outras áreas importantes para a cidade. Sua formulação possui várias 

etapas, nas quais estão contemplados diferentes tipos de pesquisas, estudos, análises e formas 

de participação social, que vão alimentar a visão de futuro e a consolidação da estratégia. "O 

plano estratégico tem como principal objetivo orientar a construção do futuro desejado, 

funcionando como mapa e bússola. Ele apresenta a situação atual da cidade, descrevendo 

onde estamos atualmente; aponta para onde queremos chegar, através de uma visão de 

futuro compartilhada; e responde como vamos chegar lá", explica Alexandre Mattos, diretor 

da Macroplan, empresa contratada pela ARIES para executar a elaboração do Plano. 

 

O plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo define o que é prioritário para a 

cidade. "Por isto, é importante que sua elaboração seja realizada através de amplo diálogo 

com a sociedade, escutando seus anseios e aspirações, para poder atender às suas demandas. 

Portanto, além de cumprir suas funções, ele lembra à administração pública o que é 

fundamental para o desenvolvimento estruturado do Recife, garantindo avanços e melhoria na 

qualidade dos serviços prestados à população", detalha. 

 

Junto com a análise dos processos e instrumentos de planejamento e gestão do Recife, 

incluindo a atual legislação, todo esse material será consolidado no Plano Estratégico Recife 

500 anos. O detalhamento de todas as etapas e a pesquisa está disponível no site 

www.recife500anos.com.br. Participe!  
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26. 19 de dezembro de 2015 - Economia Criativa e Indústria Cultural, o case Dublin 

 

 

 

No ano de 1947, o mundo conhecia um novo termo que passaria a designar de forma definitiva 

a ligação entre arte e comércio: indústria cultural. Criada pelos filósofos e sociólogos alemães 

Theodor Adorno e Max Horkheimer, a expressão referia-se à situação da arte na sociedade 

capitalista industrial, sendo tratada simplesmente como objeto de mercadoria, sujeita às leis 

de oferta e procura do mercado. Na segunda década do século XXI, um novo conceito vem, de 

certa forma, o substituindo: Economia Criativa. Ele nomeia modelos de negócio e gestão 

surgidos a partir de produtos e serviços desenvolvidos por meio do conhecimento, criatividade 

e capital intelectual de indivíduos. 

 

A Economia Criativa foca no potencial individual ou coletivo, possui atividades baseadas no 

conhecimento e produz bens tangíveis e intangíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo 

criativo e valor econômico em setores como cultura, moda, design, música, tecnologia e 

comunicação. Quer conferir? Então vamos à Dublin, na Irlanda. 

 

Com população estimada em 1.273.069 habitantes (Central Statistics Office, 2011), Dublin se 

consolidou como um hub de talentos, atraindo empresas líderes no segmento de tecnologia. É 

uma cidade que atrai jovens dedicados e criativos pelo seu ambiente urbano habitável e 

dinâmico, com boa vida noturna e diversas atividades de lazer com forte background histórico 

e cultural. Atualmente, a cidade é um exemplo de sucesso como modelo de integração entre 

herança cultural e o desenvolvimento econômico local, além de reconhecida pelo investindo 

em instituições educacionais. O resultado disto é que a região central histórica de Dublin é o 
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centro de operações para Europa, Oriente Médio e África das principais empresas globais da 

indústria de tecnologia criativa, a exemplo de Yahoo; The Digital Hub; PayPal; Ebay; 

Amazon.com; Aol; Twitter; Linked in; Facebook; Google; Zynga e PopCop. Segundo o Google, 

um verdadeiro novo Vale do Silício. 

 

Por que Dublin é um caso de sucesso em economia criativa? - No universo das empresas 

líderes da economia criativa, a escolha de onde se instalar é basicamente entre cidades e não 

países. Neste contexto, cidades históricas com forte herança cultural podem ter um papel 

efetivo em diferenciar uma cidade das demais. Dublin foi hábil em conduzir as ações de 

revitalização no núcleo histórico da cidade enquanto preservou a autenticidade das suas 

características. 

 

Além disso, o desenvolvimento das atividades destas empresas depende, basicamente, de dois 

fatores: interconectividade com o resto do mundo e disponibilidade de talentos. Dublin, então, 

concentra universidades de alto nível em diversos segmentos de pesquisa que atraem 

estudantes de todo o mundo. E para a chegada destes estudantes, foram feitas parcerias entre 

o setor público e privado, a exemplo da revisão das políticas de imigração e de regulação do 

trabalho para facilitar a entrada de empresas estrangeiras e seus colaboradores. O governo 

também acompanha tendências de investimento global e articula formas de maximizar a 

contribuição de investimento estrangeiro para a economia local. 

 

Quer conhecer outro caso relacionado à economia criativa, bem mais próximo dos brasileiros? 

Clica aqui e conheça o caso de referência da capital pernambucana, o Porto Digital.  
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27. 19 de dezembro de 2015 - Porto Digital: economia criativa para exportação 

 

 

 

Há vários quilômetros da capital da Irlanda, outro caso de sucesso na economia criativa está 

mais perto do que muitos brasileiros imaginam: no centro histórico da capital pernambucana, 

mais precisamente bem próximo ao Marco Zero do Recife. O Porto Digital é um parque 

tecnológico com 250 empresas nos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação e de 

Economia Criativa, que criou sete mil empregos e, segundo o Núcleo de Gestão do Porto 

Digital, atingiu faturamento nos últimos três anos de R$ 1 Bi. Os produtos desenvolvidos pelas 

empresas que dele fazem parte são consumidos em sua maioria (70%) pelo mercado 

internacional. 

 

Criado em 2000, o Porto Digital foi implantado com a missão de alavancar a economia do 

Recife por meio da tecnologia da Informação. Assim, promovendo também, a revitalização de 

uma área central da cidade, até então degradada e abandonada. A iniciativa acabou tornando-

se símbolo de uma cidade que se reinventa para assegurar o futuro. Para isso contou com um 

modelo de gestão inovador, administrado por um núcleo de gestão compartilhada, em uma 

parceria entre universidade, iniciativa privada e o setor público. 

 

Atualmente, suas incubadoras Cais do Porto e Porto Mídia oferecem suporte técnico e 

gerencial para novos empreendedores e possuem como foco jovens do final do curso de 

graduação. Principalmente profissionais que aliam criatividade, juventude e conhecimento na 

elaboração de produtos característicos do Porto Digital, com destaque em duas áreas 

prioritárias: Mobilidade e Jogos Digitais. No primeiro caso, podemos ressaltar o 

desenvolvimento integral do sistema de compartilhamento de bicicletas, implementado em 

2013. O Bike PE, operado pela Serttel/Samba, disponibiliza 80 estações e 700 bicicletas em 
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vários bairros da cidade, contabilizando um total de 400 a 500 viagens por dia. Em setembro 

deste ano, o Porto Digital implantou outro tipo de compartilhamento, o de carros elétricos. 

 

O projeto, pioneiro no país, foi criado com o objetivo de transporte solidário por meio de 

caronas. Os interessados precisam apenas se cadastrar no site - http://www.portoleve.org/ - e 

circular com os veículos entre as cinco estações, localizadas na região central da capital 

pernambucana. Quanto ao desenvolvimento de aplicativos e jogos digitais, o Porto Digital é o 

principal polo no país de empresas do segmento e possui foco voltado para o mercado 

internacional. 

 

Se você quer conhecer o caso de Dublin, na Irlanda, é só acessar aqui.  
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28. 21 de dezembro de 2015 - Conselho Recife 500 Anos discute primeira versão da Visão 

de Futuro do Recife 

 

 

 

O Conselho do Projeto Recife 500 Anos passou a manhã de hoje (18) discutindo que aspectos 

devem ser aperfeiçoados na primeira versão da Visão de Futuro do Recife. Elaborada com base 

na convergência das ideias colhidas por meio de pesquisa online, pesquisa de campo e das 

oficinas de futuro promovidas no Recife, a visão trouxe a síntese de 20 temas que apareceram 

com mais frequência ao longo dos trabalhos e de alguns cenários que podem ser alcançados 

pela cidade em 2037. 

 

“Nosso objetivo é sair daqui com uma visão desejável, necessária e alcançável, que possa ser 

transformada em estratégias e projetos”, explicou Alexandre Mattos, diretor da Macroplan, 

que vem auxiliando a ARIES na elaboração do Projeto Recife 500 Anos. Os conselheiros 

receberam previamente um documento com a visão e um resumo de todas as etapas do 

projeto até o momento. 

 

Entre os pontos que foram colocados pelos conselheiros como estratégicos para a visão de 

futuro estão a incorporação de questões relacionadas aos direitos humanos, à inovação e à 

comunicação. Muitos conselheiros também declararam que a visão deve refletir a necessidade 

de transformação da cidade da periferia para o centro e de empoderamento da população 



321 
 

para que o projeto seja da sociedade e não se perca, como tantos outros, ao longo da sua 

implantação. “Se a gente fecha o plano com esse perfil, é legitimo que a sociedade cobre todos 

que vierem ocupar cargos públicos o compromisso com a agenda de longo prazo que estamos 

estabelecendo com o Recife 500 Anos”, ressaltou Guilherme Cavalcanti, diretor da ARIES. A 

necessidade de uma forte mudança cultural também foi ressaltada como fundamental para 

que a cidade consiga avançar nos aspectos previstos na visão. 

 

A partir das discussões e contribuições do Conselho, a primeira versão da Visão de Futuro do 

Recife será ajustada e disponibilizada para a população no site www.recife500anos.com.br. A 

próxima etapa é a realização de encontros temáticos com a participação popular a partir da 

segunda quinzena de janeiro e ao longo de fevereiro para discutir a visão e pensar estratégias 

que irão compor o plano estratégico que está sendo elaborado. A divulgação da agenda desses 

eventos será feita em breve.  
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29. 22 de dezembro de 2015 - Último planejamento de longo prazo do Recife é de 1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabia que o último Plano de Longo Prazo para a Cidade do Recife foi realizado em 1943, 

pelo urbanista João Florence de Ulhôa Cintra? O projeto ficou conhecido como Plano Geral de 

Remodelação e Expansão da Cidade e era focado no desenvolvimento urbano do Recife. 

Mesmo com a reforma da Avenida Guararapes já em andamento, no início de 1943, o 

urbanista, então Diretor de Obras da Prefeitura de São Paulo, foi convidado pela Comissão do 

Plano da Cidade a fim de orientar o estudo de um plano geral de remodelação e expansão do 

Recife. 

 

Após estudar a cidade, Ulhôa Cintra lançou uma série de sugestões, partindo do seu esquema 

teórico de viação proposto para São Paulo, em 1924, procurando adaptar o perímetro de 

irradiação ao Recife. Enquanto que em São Paulo existiam os vales para dificultar a 

implantação do perímetro, em Recife a dificuldade era imposta pelos rios que cortam a cidade. 

Assim, para rearticular os bairros centrais, Cintra propôs um aterro em cima dos bancos de 

areia por vezes emergentes na bacia de Santo Amaro. Da praça formada neste ponto sairiam 

duas pontes, uma para o bairro do Recife e outra para o bairro de Santo Antônio. 
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"O Plano contemplava uma série de sugestões em relação à estrutura viária, à expansão do 

porto, à localização da estação ferroviária central, ao esquema de transporte ferroviário e à 

remodelação das áreas centrais, sobretudo os bairros de São José e Santo Antônio. Outro 

ponto fundamental do Plano era a expansão do perímetro de irradiação do Recife, buscando 

descentralizar e ampliar a cidade", conta João Salles, gerente de projetos da Macroplan, 

empresa contratada pela ARIES e responsável pela elaboração do Recife 500 anos. 

 

Segundo o executivo, as propostas tiveram um impacto tremendo em termos de destruição de 

tecidos históricos, levaram décadas para serem implementadas e depois, quando foram 

concretizados, ainda sofreram algumas modificações. "Além da expansão do perímetro de 

irradiação da cidade, Cintra propôs um esquema de sistema viário baseado em perimetrais e 

radiais. O Plano propôs três perimetrais, que foram implantadas e constituem basicamente o 

sistema atual: o eixo Derby-Tacaruna, hoje Agamenon Magalhães; o eixo de avenidas que 

consiste na atual II Perimetral e uma terceira, que na época era periférica e seguia ao longo de 

uma via férrea proposta. Outra relevante questão do Plano está relacionada à expansão do 

Porto do Recife, no qual Ulhôa Cintra adotou o projeto do Engenheiro Moraes Rego, excluindo 

o avanço previsto para Santo Amaro", conclui. 
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30. 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - Economia Urbana: fatores de sucesso para o comércio de 

rua em NY e RJ 

 

 

 

Atrações turísticas, paisagens naturais, música, gastronomia etc. Podem ser vários os atrativos 

para visitantes e moradores nos mais diversos locais do mundo. Quando se fala em metrópole, 

entretanto, outro item pode ser adicionado a esta receita: o comércio de rua. Indispensável 

para o entendimento e funcionamento da Economia Urbana, em alguns locais, é mais do que 

isso: é destaque e chamariz. Quem, por exemplo, nunca pensou em fazer compras ao ter em 

mente a cosmopolita, populosa e agitada cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos? 

 

Com uma população de 8.175.133 habitantes (censo de 2010), trata-se da maior cidade do 

país. É um dos grandes centros culturais e empresariais do mundo, possui atividade constante 

em ritmo acelerado, motivo do apelido: “cidade que nunca dorme”. A economia local tem 

como base principalmente serviços, e se destacam o turismo, comércio, consultoria, 

publicidade e informática. Nova Iorque é, ainda, um verdadeiro celeiro de atrativos mundiais, 

como a Estátua da Liberdade, na sua baía; o Edifício Empire State, em Manhattan; o Central 

Park, próximo ao centro da cidade; a região da Broadway, famosa por seus teatros; o 

Metropolitan e o Museu de Arte Moderna (conhecido pela sigla Moma). Fatores que, segundo 

estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), são 

fundamentais para o desenvolvimento do comércio de rua em áreas urbanas. Segundo a 
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pesquisa, o patrimônio histórico e cultural local precisa ser valorizado, afinal o afluxo de 

pessoas muitas vezes é puxado pelas atrações não comerciais. 

 

Outros fatores apontados pelo Sebrae são a cultura da cooperação, na qual nenhuma ação 

isolada gera resultados sustentáveis. O movimento tem que ser composto por governo, 

instituições financiadoras, entidades de classe e empresários. Um dos passos mais importantes 

é relativo a iniciativa empresarial de modernização de seus espaços, que consiste na boa 

apresentação e organização das lojas, das fachadas e vitrines ao interior, com layout 

contemporâneo e que favoreça uma boa circulação das pessoas, com sinalização eficaz, 

ambiente climatizado e iluminado. Além disso, é relevante que o atendimento seja de 

excelente qualidade, bem como os produtos e serviços oferecidos, o que requer investimentos 

e atenção do empresariado para melhoria dos seus negócios. Outro fator é a renovação 

urbana e social, em que a infraestrutura das ruas precisa atrair o público e o ambiente social 

deve ser livre de conflitos; complementadas por políticas públicas de incentivo, que reduzam 

impostos das áreas a serem revitalizadas e financiem reformas e outros aspectos necessários à 

melhoria dos negócios. A garantia de segurança, conforto e comodidade para o consumidor é 

o último conjunto de fatores apresentados, sendo destes, a segurança realçada, pois é uma 

questão crítica para o sucesso de empreendimentos. 

 

Quem pensa, entretanto, que estes conceitos não se aplicam a cidades localizadas no território 

brasileiro, engana-se. No Rio de Janeiro, o comércio de rua (lojas, bares e restaurantes) é 

intenso em bairros como Ipanema e Leblon, região de alta renda. Dotadas de infraestrutura 

adequada, as ruas da região são arborizadas, iluminadas, possuem bancos, estacionamento de 

bicicletas e desincentivos para o uso de carros, entre outras características que proporcionam 

uma experiência agradável para os consumidores. Sem contar com o apelo universal da sua 

paisagem natural, que mescla a beleza de uma cidade urbana com a aparência “selvagem” de 

um local rodeado por grandes cadeias montanhosas e densa mata atlântica. Componentes de 

uma típica e universalmente famosa “Cidade Maravilhosa”.  
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31. 04 de janeiro de 2016 - Sustentabilidade: o planejamento urbano como fator de 

renovação na Alemanha 

 

 

 

O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável estão cada vez mais na pauta do dia das 

grandes metrópoles. Captação de água e tratamento de esgotos, coleta de lixo e reciclagem, 

emissões atmosféricas, despoluição de rios e lagoas, por exemplo, são temas recorrentes no 

ambiente urbano das cidades. Prova disso foi a recente Conferência do Clima da ONU (COP 21) 

realizada entre os dias 29 de novembro e 12 de dezembro, em Paris, e concluída com um 

acordo histórico. Pela primeira vez, 195 países se comprometeram a combater o aquecimento 

global, buscando limitar o aumento da temperatura no mundo. 

 

Pensando em uma esfera mais reduzida, em termos de cidade, pode-se dizer que algumas 

delas, vanguardistas, já começaram a vencer alguns destes entraves típicos do ambiente 

urbano desde o século passado. O cada vez mais onipresente conceito de Cidades Sustentáveis 

reflete a lógica de superação desses problemas e vai além: equilibrar o consumo de recursos 

naturais e o meio ambiente, ao passo em que se desenvolve infraestrutura adequada e de 

qualidade para garantir a oferta de serviços essenciais à sociedade. E isto vai desde a gestão de 

recursos naturais e de serviços públicos básicos até planejamento e mobilidade urbana. 
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Na cidade de Duisburg, na Alemanha, o caso do parque público Landschaftspark traz exemplos 

relativos ao Planejamento Urbano Contemporâneo. Com uma população de 486.855 

habitantes, o local apresentava o desafio da reintegração de espaço público em uma área 

industrial de 180 hectares, utilizando uma usina de produção de carvão e uma planta de 

produção de aço abandonada. O Landschaftspark foi concebido levando em conta 20 

municípios e diversos núcleos urbanos. Ele consiste, na verdade, em vários pequenos parques 

individuais, ambientes industriais revitalizados, conectados por trilhas, caminhos, pistas de 

bicicletas, pontes para ciclistas e pedestres, além de corredores ambientais e matas ciliares. Na 

área, muitos edifícios foram revitalizados para usos diversos, ligados ao novo complexo. Nesta 

escala, observa-se o parque conectando os núcleos urbanos, as principais artérias de 

mobilidade e os cursos d’agua, mostrando o grau de conectividade ecológica que proporciona 

este partido de múltiplas escalas. 

 

Dentre os resultados na área de sustentabilidade deste planejamento urbano estão a criação 

do Gasômetro, área para mergulho que também serve de centro de treinamento para 

mergulhadores, polícia e bombeiros; do Bunker de minérios, escalada alpina com cerca de 400 

rotas; e da Estação Biológica Ocidental Ruhrgebiet , aberta em 2005, e que serve para a 

manutenção da natureza industrial. Foram criados, ainda, programas de educação ambiental 

para as escolas e excursões no parque para explorar a flora e a fauna local, além de Espaços 

multifuncionais para eventos e cultura como o cinema ao ar livre no verão e um teatro com 

500 lugares. 

 

Além do planejamento urbano, quer conhecer iniciativas relacionadas à restauração e 

despoluição de rios ao redor do mundo? Basta acessar aqui.  
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32. 04 de janeiro de 2016 - Restauração de rios em cinco cidades do mundo: o que 

mudou? 

 

 

 

Falar em sustentabilidade é mencionar, também, o uso racional dos recursos hídricos. 

Pensando nisso, listamos casos selecionados em cinco países, que ilustram como a restauração 

pode trazer variados benefícios em diferentes escalas. 

 

*Ritobacken Brook, Finlândia - A restauração do Ritobacken Brook, um pequeno curso d’agua, 

foi efetuada com o objetivo de diminuir as inundações causadas pelas cheias nos campos 

circundantes. Com um cumprimento de 800 metros, a intervenção foi feita para mitigar os 

seguintes problemas: dificuldade de drenagem; manutenção continuada; margens instáveis; 

inundação das margens e habitat pobre para os peixes devido à erosão nas bordas. Uma 

escavadeira foi utilizada para cavar um fosso abaixo do nível do córrego permitindo que este 

comportasse maior quantidade de água, enquanto o solo escavado foi distribuído nos 

entornos na planície tapando as áreas mais baixas inundáveis. 

 

*River Marden, Reino Unido – Como parte de um grande projeto de reabilitação no centro da 

cidade, o Rio Marden, que anteriormente já havia sido retificado, sofreu uma intervenção de 

dispersão, a partir da utilização de materiais como pedra, cascalho e plantio. O projeto reduziu 

o risco de inundações na cidade e promoveu um maior acesso do público à beira do rio. O local 

tinha, como fatores de vulnerabilidade, canal artificial de concreto; área inacessível ao público; 

falta de identidade e risco de enchentes. Os benefícios conquistados foram acessibilidade, com 

a criação de uma zona para recreação; diminuição do risco de inundações e uso de comportas 

para serem abertas em caso de enchentes. 

 

*Mayes Brook, Reino Unido – O Parque de Mayes brook, no Reino Unido, foi o primeiro criado 

visando a adaptação às alterações climáticas. A restauração melhorou a acessibilidade, a 

qualidade da flora e da fauna, além de aumentar as áreas de recreação. O projeto tinha como 

desafios a preocupação com risco de alagamento em uma zona densamente povoada; o fato 

de o rio estar escondido, anteriormente, atrás de uma cerca metálica; criminalidade e 
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comportamento antissocial dos visitantes; degradação do parque e poucos equipamentos 

públicos. Dentre os resultados, esteve a melhoria da qualidade da água por meio da 

identificação de tubos de descarga doméstica que aportavam água contaminada ao rio Thames 

através deste córrego e a construção do pequeno riacho, que contribui para aumentar a 

capacidade de absorver inundações em 1 hectare. Destaque, ainda, para a melhoria da 

paisagem, , além da criação das novas instalações de lazer (ginásio ao ar livre e instalações 

desportivas) e um melhor acesso com estacionamento para usuários. 

 

*River Vida, Dinamarca – O River Vida apresentava risco de inundações no centro urbano de 

Tønder e continha uma comporta de 2 metros de altura impedindo que os peixes migrassem. A 

redução do risco de inundações, o combate aos desabamentos e a melhoria da navegabilidade 

para os peixes foram questões tratadas por meio da remoção de comportas e da instalação de 

um açude permitindo que os animais pudessem nadar com mais facilidade. A manutenção do 

moinho histórico de água foi central para o projeto, por trazer benefícios económicos, sociais e 

ambientais. 

 

* River Great Ouse, Reino Unido –Este projeto aborda com êxito o risco de inundações e 

trouxe resultados como a melhoria da qualidade da paisagem, da fauna e flora silvestres, além 

de criar novas oportunidades educacionais. O local enfrentava os problemas da má qualidade 

da paisagem, falta de vida selvagem e baixa qualidade da água. O Estudo de Viabilidades teve 

como prioridade retirar cascalho do solo para criar uma planície 1,27m mais baixa que o nível 

anterior, proporcionando uma nova capacidade de 460.000 metros cúbicos de 

armazenamento capaz de absorver uma inundação. Dentre os benefícios alcançados, pode-se 

citar, ainda, o acesso público à área com 41km de caminhos calçados e pontes e a criação de 

um parque educacional da cidade de Milton Keynes. 

 

*Ciobarciu Wetland, România –Neste local, o desvio do rio Jijia mudou drasticamente a área. 

Houve perda de planícies aluviais, com consequências como a má qualidade do solo, falta de 

habitat adequado e zonas de nidificação para aves. Para a evolução das ações, houve avaliação 

do terreno e diagnóstico, compra de terras correspondendo 224 ha em prados de cerca de 400 

proprietários de terras e participação da comunidade na concepção dos projetos. Além disso, 

canais foram criados entre taludes para melhorar a conectividade, além da remoção completa 

dos mesmos, e restauração de antigos meandros. O resultado foi a restauração do Fluxo do 

antigo Rio Jijia. 

 

*Rio Isar, Alemanha–O projeto deste rio, em Munique, foi desenvolvido para melhorar o 

controle de inundações, o habitat para peixes e plantas, além de aumentar as oportunidades 

para a recreação. Estas questões foram abordadas por meio da reclassificação das margens 

dos rios, configuração de zonas para conter as inundações e criação das praias públicas. Os 

resultados foram positivos, principalmente levando-se em conta sua localização urbana: o risco 

de alagamento foi reduzido, a ecologia local melhorada e o acesso público à área facilitado. 

Além disso, as margens foram naturalizadas, houve a criação de rotas para os visitantes e de 

pequenas barragens para facilitar a passagem de peixes e a plantação de matas ciliares. 
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33. 11 de janeiro de 2016 - Mobilidade Urbana: a integração entre transportes em 

Helsinkin e Viena 

 

 

 

Um mundo globalizado e o encurtamento cada vez maior das distâncias. O progresso, ao longo 

dos anos, trouxe consigo um crescente aumento no número de estradas, vias públicas 

asfaltadas e de veículos para o perfazerem.Deslocando-se em busca de bens e serviços de 

qualidade, oportunidades de qualificação e empregos, as pessoas utilizam-se das mais variadas 

formas de transporte, notadamente e crescentemente o carro particular, gerando uma 

consequência e um desafio: inchaço nos centros urbanos e necessidade de buscar eficiência, 

segurança e conforto neste deslocamento, visando ainda mitigar impactos ambientais, visuais 

e de poluição sonora e atmosférica. É o desafio da Mobilidade Urbana. Algumas cidades do 

Brasil e do mundo estão buscando alternativas para vencê-lo. Vamos aos exemplos de 

Helsinkin, na Finlândia, e Viena, na Áustria. Ambas apostaram em uma mesma alternativa: a 

integração entre os mais variados meios de transporte. 

 

Com uma população estimada em 599.676 mil habitantes, Helsinkin busca resolver a questão a 

partir de um sistema de transportes baseado em conexões rápidas, eficientes e em modais 

sustentáveis como caminhabilidade, uso de bicicletas e de transporte público. O objetivo é 

transformar-se em uma cidade que integre todas as formas de transporte público e 

compartilhado com o sistema de “mobilidade sob demanda” que visa oferecer uma rede de 

transportes barata, flexível e coordenada, de forma que se torne competitiva em relação ao 
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carro particular. O projeto, ainda em fase de implantação, conta também com outro elemento 

da funcionalidade: por meio de um celular, o usuário escolheria seu destino e preferências e, a 

partir daí, receberia um plano de transporte customizado que combine ônibus, bicicletas e 

carros sem motorista. 

 

Já a capital da Áustria, Viena, com uma população estimada em 1,7 milhões de habitantes e 

responsável por 26% do PIB do país (77.942 bilhões de Euros), já conseguiu implementar ações 

significativas para a melhoria da mobilidade urbana local. O método foi o mesmo de Helsinkin: 

implantação do sistema integrado entre todos os meios de transporte, aliando, ainda, a 

modernização deste sistema à preservação do patrimônio histórico. Para isso, precisou de 

respostas a duas grandes perguntas: “Como aproveitar as já existentes rede de bondes”? e 

“Como inserir novos modais integrados à rede já existente?” 

 

A cidade de Viena, assim como muitas de suas vizinhas no Leste Europeu, fazia uso do sistema 

de transporte elétrico de superfície, semelhante ao antigo bonde, e construído com uma linha 

em forma de anel ao redor da cidade, elevado em relação ao solo urbano. Suas extensões 

chegavam a abarcar áreas suburbanas que, aos poucos, se urbanizaram. Sobretudo nas 

avenidas centrais, ele mostrava-se imponente com estações em estilo neoclássico fazendo a 

transição entre o sistema elevado e a cidade. Inserido no espaço urbano, este sistema ainda 

coexiste com a cidade moderna. Além dele, permeando a cidade inteira, o transporte público 

conta agora com ônibus elétricos e uma extensa rede de metrô, integrados. A cidade destaca-

se, ainda, pela infraestrutura para bikes extensa, moderna e em franca expansão. São mais de 

1.700 km de facilidades para os ciclistas, somadas a vias e calçadas compartilhadas, ciclofaixas 

na via e na calçada, além de ciclovias e muitos bicicletários. Elementos que somados às 

calçadas largas e lisas fazem de Viena uma das capitais mundiais da mobilidade.  
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34. 12 de janeiro de 2016 - Colômbia: sistemas integrados, valorização dos pedestres, 

ciclistas e meio ambiente 

 

 

 

Se na Europa, locais como Helsinkin e Viena transformam-se em cases na questão da 

mobilidade urbana por meio da implantação de um sistema de transporte integrado, em 

países como a Colômbia, não é diferente. Lá, esta conquista vem acompanhada da 

democratização do espaço urbano, integração de bairros mais isolados com o restante da 

cidade e mudança de foco para pedestres e ciclistas, em vez dos automóveis. 

 

Comecemos por Bogotá, a capital do país, que implantou o Sistema Transmilênio, 420 km de 

rede integrada de ciclovias estruturadas (uma das maiores do mundo, com seguros 

estacionamentos) e adotou modais alternativos e sustentáveis. Foi realizada, ainda, a 

recuperação de espaços públicos, como o Eixo Ambiental e o Espaço San Victorino. 

 

De que forma tudo isto aconteceu? No final dos anos 90, o sistema de transporte consistia 

unicamente em ônibus de diferentes tipos, vans, kombis, triciclos, táxis e carros tipo "táxis-

lotação”. A partir de 1998, o então prefeito da cidade, Henrique Peñalosa (1998-2002), deu 

início à mudança urbana. O "Sistema Transmilênio" de transporte público implantado na 

cidade no ano 2000, inspirado nos casos de Curitiba, Goiânia (Eixo Anhanguera) e outras 

capitais da América do Sul, consiste em corredores de ônibus inteligentes que ocupam as 

faixas centrais (geralmente duas em cada sentido) das principais vias de Bogotá, restando mais 

quatro a cinco faixas para automóveis, em cada mão de direção. Além disso, compreende 
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ainda calçadas bem cuidadas e ciclovias em, ao menos, um dos lados. Possui, no total, 112.9 

Km de vias, 12 linhas, 137 estações, 10 estacionamentos para bicicleta, 2.187 vagas totais, 

mais de 850 ônibus nas rotas alimentadoras e 9 portais - pontos de início e fim das rotas 

principais e de transferências entre os diferentes modais, com tarifa integral. Há em Bogotá, 

ainda, 374 quilômetros de ciclovias integradas ao Sistema Transmilênio. 

 

No início, os resultados gerais foram mais do que animadores: pesquisas publicadas em 2011 

identificaram que um entre cinco proprietários de automóveis migrou para o Transmilênio. 

Assim, deixaram de circular cerca de 7 mil veículos por dia, o que significou, entre 2001 e 2009, 

redução de 1,671 milhão de toneladas de emissão de CO2 lançadas ao ar, o que representou 

para a economia local algo próximo de R$ 8 bi. Até 2005, houve aumento de 0,58% a 4% no 

uso da bicicleta. Além disso, houve expressiva queda no índice de homicídios entre 2002 e 

2010. Afinal, o Centro de Controle Operacional (CCO) monitora, por câmeras online, o 

movimento das estações de embarque/desembarque de passageiros.Prova de que a 

manutenção é tão essencial quanto a implantação do sistema, entretanto, é que desde 2014, 

usuários já bloquearam o acesso a estações protestando contra o mau funcionamento do 

serviço, com superlotação e atrasos. O resultado? Bogotá viu sua frota de carros crescer 

exponencialmente nos últimos anos: de 500 mil veículos em 2002 para 1,5 milhão em 2012. 

 

Já em Medellín, uma das maiores cidades do país, com população estimada em 2.464.322 

habitantes, a questão da mobilidade urbana está sendo solucionada com um novo Plano de 

Ordenamento Territorial (POT) para 2030, um Projeto Urbano Integral (UPI) e a priorização de 

pedestres. Medellín segue o preceito de autores, como Jan Gehl, que entendem que a 

mobilidade está relacionada com a existência de um bom espaço público e listam vários 

pontos que podem diagnosticá-lo como bom ou não. A lista inclui itens como segurança, 

proteção contra experiências sensoriais desagradáveis como calor, chuva ou vento, a 

existência de áreas verdes, para caminhadas e de espaços de permanência, etc. 

 

Assim, as principais diretrizes do plano de mobilidade para a cidade foram embasadas em 

conceitos como Sustentabilidade Ambiental (uso de combustíveis limpos); Gestão e Inclusão 

Social; Visão de futuro (sistemas de longo prazo); Sistema urbano articulador e integrador de 

território; Geração de apoio e segurança rodoviária e Estratégia de mobilidade urbana 

integrada (metrô, ônibus, bondes e outras tecnologias) além de Mobilidade acessível por meio 

de design universal. A partir daí, foram criados seis programas visando Geração, modificação 

ou eliminação de projetos rodoviários; Formulação e aprovação do Plano Diretor de 

Estacionamentos; Integração dos transportes públicos ao Sistema Integrado de transportes e 

aos programas setoriais de transporte; Geração, melhoria, manutenção e restauração de 

equipamentos e fornecimento de transporte público; Mobilidade acessível ao meio físico e ao 

transporte público e Política em matéria de segurança e de circulação rodoviárias. 
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35. 13 de janeiro de 2016 - Brasil: problemas do tamanho da sua extensão geográfica no 

Rio de Janeiro 

 

 

 

Um país de dimensões continentais e problemas tão gigantescos quanto ele. Dentre estes, sem 

dúvida, encontra-se a questão da mobilidade urbana. Desde os anos 1960, nas grandes cidades 

brasileiras, ela é baseada no modo rodoviário. O transporte coletivo, por ônibus, entretanto, 

demonstra-se incapaz de atender satisfatoriamente ao elementar deslocamento impositivo 

quotidiano casa-trabalho, o que reitera a assimetria de oportunidades em relação ao 

transporte individual, este claramente insustentável sob o ponto de vista ambiental, social e 

econômico. Sua hegemonia, entretanto, é incontestável. Entre 2003 e 2010, por exemplo, o 

crescimento demográfico no país foi de 13% enquanto o de veículos foi de 66%. Qual o maior 

desafio brasileiro, então? Melhorar as condições da mobilidade nas cidades e situá-las em 

patamar de qualidade e conforto compatível com as condições político-econômicas atuais do 

país. Vamos ver como isto foi possível na turística e universalmente famosa, Rio de Janeiro? 

 

A cidade conseguiu empreender uma integração multimodal, que tornou a mobilidade na 

região metropolitana mais eficiente, reduzindo tempo de deslocamentos e melhorando a 

fluidez no trânsito. Foi criado, ainda, um Centro de Operações de Monitoramento que integra 

30 órgãos monitorando, 24 horas por dia, o cotidiano da cidade, captando imagens de 560 

câmeras por meio de mais de 400 profissionais. 
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O programa Bilhete Único, sistema de integração dos transportes públicos, atende os 20 

municípios da Região Metropolitana e conta, de acordo com a Secretaria Estadual de 

Transportes, com quase quatro milhões de cadastrados. O usuário pode realizar até duas 

viagens diárias (ida e volta), compostas por até duas integrações cada, nos seguintes modais: 

ônibus, metrô, trem, barcas e vans legalizadas. Além disso, o Bus Rapid Service (BRS) é um 

sistema de corredores expressos para a circulação de ônibus implantado desde 2011, em vias 

de intenso fluxo de veículos no centro e na zona sul da cidade. Com isto, obteve-se a 

racionalização de linhas e escalonamento de pontos de embarque e desembarque, além da 

padronização de informações nos pontos de parada (mapas, informações sobre linhas). É um 

sistema de transporte que utiliza ônibus articulados de grande capacidade em corredores de 

trânsito exclusivos. As estações e terminais são fechados, projetados para garantir maior 

agilidade no embarque de passageiros. 

 

Outras inovações neste segmento foram o TransOeste e a TransCarioca. O primeiro foi um 

corredor expresso pioneiro, cuja operação já trouxe benefícios para milhões de usuários, com 

a redução do tempo de viagem quase pela metade. Inaugurada em 2014, às vésperas da Copa 

do Mundo do Brasil, a TransCarioca é um corredor com trajeto total de 39 km que reduz o 

tempo original de viagem em 60% para mais de 430 mil passageiros transportados por dia. São 

320 carros operando entre 102 estações. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), por sua vez, outra 

iniciativa, promove a integração dos diversos sistemas de transporte púbicos já existentes 

conectando passageiros nas regiões que compõem a área central da cidade. O projeto 

fortalece o conceito de transporte público integrado ao conectar metrô, trens, barcas, 

teleférico, BRTs, redes de ônibus convencionais e o Aeroporto Santos Dumont. 

 

Depois de passar pela terra do Bondinho e do Pão de Açúcar, vamos visitar sua vizinha, a 

cosmopolita e super populosa, São Paulo?  
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36. 13 de janeiro de 2016 - São Paulo: o desafio da integração multimodal na maior 

metrópole do país 

 

 

 

A cidade de São Paulo, com sua superpopulação estimada em 11.895.893 habitantes, também 

buscou o desafio da integração multimodal e tarifária entre ônibus, metrô e trem. Para isso, 

criou corredores exclusivos de ônibus e integração entre os sistemas de transporte público. 

 

O desafio, neste caso, era o próprio tamanho da cidade. No período de 120 anos, São Paulo se 

transformou de um pequeno município de 64 mil habitantes em uma metrópole de mais de 11 

milhões. Estima-se que a sua população atingirá cerca de 12,4 milhões de pessoas em 2040. 

Desta forma, a intensidade do crescimento urbano, associada ao seu padrão de urbanização, 

levou a grandes impasses que bloqueiam uma mudança efetiva na qualidade do seu 

desenvolvimento. Por envolver dinâmicas espaciais, sociais, econômicas e políticas 

constituídas em processos de longa duração, tais desequilíbrios demandam estratégias de 

longo prazo. 

 

Em São Paulo, o sistema de transporte urbano (ônibus, trem e metrô) é integrado na Região 

Metropolitana e coordenado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), órgão do 
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Governo do Estado. Os ônibus fazem integração com todas as estações da CPTM e do Metrô. 

Se for utilizado Metrô ou trem dentro das primeiras duas horas, será paga a diferença para 

completar o valor da tarifa integrada. 

 

Sobre a rede de metrô, a paulistana, cuja extensão das linhas é de 66,2 km compreendendo 59 

estações, atendeu 895 milhões de passageiros em 2014, uma média de 3 milhões por dia útil. 

Com 900 exemplares de carros nas frotas (cada trem é composto por seis carros), o tempo 

médio de percurso entre duas estações do sistema é estimado em dois minutos. Em novembro 

de 2014, por exemplo, circularam na Estação Sé uma média de 621 mil usuários por dia útil, 

considerando-se as entradas, saídas e transferências entre as linhas. 

 

Rodoanel Metropolitano - O Rodoanel Mário Covas, ou Rodoanel Metropolitano de São Paulo, 

está sendo construído em torno da Região Metropolitana do Estado com o objetivo de desviar 

o intenso transito rodoviário de caminhões que antes precisavam cruzar os centros urbanos 

dessas cidades causando congestionamentos. Trata-se de uma autoestrada de 177 

quilômetros de extensão, duas pistas e seis faixas de rodagem, em torno do centro da Região 

Metropolitana. O objetivo é que permita a redução de 23% do volume diário médio de 

caminhões na Marginal Tietê, o que representa 17 mil caminhões por dia. Outras das 

vantagens são a diminuição de 6% a 8% da emissão de gases poluentes gerados por 

automóveis, já que o tempo gasto em engarrafamentos e o consumo de combustíveis serão 

menores, e a expansão da rede de alta capacidade até 2025. Espera-se que, com o conjunto de 

medidas de administração da demanda (como os pedágios, por exemplo) associado às 

medidas de expansão e melhoria da oferta de transportes, 70% dos deslocamentos de pessoas 

ocorram por transporte coletivo em 2040. 

  



338 
 

37. 13 de janeiro de 2016 - Curitiba: Pioneirismo para outras cidades do país e para o resto 

do mundo 

 

 

 

Inspirando outras cidades brasileiras e países como a Colômbia, a capital do Paraná foi a 

primeira a implementar, a nível mundial, um sistema completo de BRT (Bus Rapid Transit). 

Quais as causas deste pioneirismo e os desafios que precisaram ser enfrentados para que isto 

fosse possível? 

 

Com uma população estimada em 1.864.416 habitantes, Curitiba precisava promover a 

mobilidade da população de forma integrada dentro da sua Região Metropolitana (RM), 

diminuir o tempo de deslocamento e priorizar o transporte público atendendo à crescente 

demanda da população.O resultado foi a densificação, ao longo dos eixos de transporte 

coletivo, e implantação da rede de média e alta capacidade integrada à RM. 

 

Desde 1965, adotou-se um modelo de cogestão e revitalização do centro, passando de um 

modelo radial a linear de cidade, por meio da definição de eixos de mobilidade Norte-Sul ou 

estruturais, que deram origem a secundários. Esta configuração permitiu a implantação de 

sistemas de transporte públicos de qualidade baseado em ônibus urbanos, que transportam 

1.3 milhões de pessoas diariamente, dando uma margem de economia energética em media 

30% superior a outras cidades brasileiras, mesmo sendo Curitiba a segunda maior propriedade 

de veículos por habitantes no país. Para toda esta transformação, foi fundamental a adoção de 
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uma politica de aquisição de solo urbano para a expansão do sistema de ônibus que, ligado ao 

sistema de intensificação urbana e usos mistos, possibilitou o desenvolvimento nestes eixos 

urbanos. 

 

Curitiba é, na verdade, uma cidade pioneira no planejamento urbano no Brasil. No Paraná, 14 

municípios estão integrados por meio da Rede Integrada de Transporte (RIT), que permite ao 

usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. A 

integração ocorre a partir de terminais onde o passageiro pode desembarcar de uma linha e 

embarcar em qualquer outra, dentro daquele espaço sem um novo pagamento. Transporta 

2.270.000 passageiros, em média, por dia útil, nas suas 356 linhas de ônibus. Em 1974, por 

exemplo, 92% dos usuários se deslocavam até a região central de Curitiba. A partir de 2003, 

apenas 30% dos usuários tinham como destino o centro da cidade. Em 2013, Curitiba foi a 

capital brasileira que, depois de São Paulo, mais apresentou projetos ao Governo Federal na 

área de mobilidade: 11, somando R$ 5,3 bilhões. 

 

Outro destaque na questão da mobilidade urbana em Curitiba é o Sistema Trinário de Vias. Ele 

consiste em uma Via Central, canaleta exclusiva para a circulação das linhas expressas 

(transporte de massa) e duas vias lentas para acesso às atividades. A via exclusiva confere 

ganhos significativos para a velocidade operacional das linhas expressas. Há, ainda, as Vias 

Estruturais, duas paralelas à via central com sentido único, situadas a uma quadra de distância 

do eixo, destinadas às ligações centro-bairro e bairro-centro, para a circulação dos veículos 

privados. Este sistema promove o ordenamento do crescimento linear da cidade, caracterizam 

as maiores densidades demográficas, priorizam a instalação de equipamentos urbanos e 

concentram a infraestrutura urbana.  
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38. 13 de janeiro de 2016 - Uma ampla política municipal de mobilidade urbana trouxe 

resultados para Belo Horizonte 

 

 

 

Assim como em várias cidades do Brasil e do mundo, também em Belo Horizonte a 

implantação do transporte rápido (BRT) e a criação de infraestrutura para bicicletas foram 

caminhos para superar desafios no sentido de tornar o transporte coletivo mais atrativo do 

que o individual, promover a melhoria contínua dos serviços, equipamentos e instalações 

relacionados à mobilidade e fazer que com que ela passasse a ser um fator de inclusão social. 

 

Com população estimada em 2.491.109 habitantes, a capital do estado de Minas Gerais teve 

como resultados o adensamento urbano ao longo dos corredores e das estações do metrô. Em 

um local caracterizado pelo crescimento dos modos individuais de transporte e queda na 

participação percentual dos modos coletivos no total de viagens motorizadas, a solução foi 

também criar uma Política Municipal de Mobilidade Urbana, a Elaboração do Plano Diretor de 

Mobilidade Urbana – PlanMob-BH e a Modernização e Expansão do Metrô BH. 

 

Há três anos, a maior parcela dos deslocamentos diários era feita pelos modos individuais. De 

1995 para 2012, por exemplo, o de automóvel passou de 19,6% para 32,6%, enquanto o de 

moto saiu de 0,9% para 4% no mesmo período.Em 2 de setembro de 2013, por meio do 

decreto nº 15.317, foi instituído o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - 

PlanMob-BH que visava a consolidação da rede estruturante multimodal de transporte 

coletivo, composta por três linhas de metrô e por corredores de BRT, alimentada pelo sistema 

de ônibus convencionais e complementada por uma rede integrada de ciclovias. Outra meta 



341 
 

foi promover o adensamento ao longo de corredores e estações de transporte, uma medida 

internacionalmente conhecida como Transit Oriented Development – TOD (Desenvolvimento 

Orientado pelo Transporte), que procura aproveitar a capacidade instalada e aproximar as 

origens e destinos de viagens. 

 

A extensão dos corredores exclusivos de ônibus aumentou em ritmo lento, mas em 2014, com 

a implantação dos dois corredores do MOVE (Sistema de BRT), saltou para 3% da rede de 

corredores exclusivos em relação à rede viária do transporte coletivo (1.414 km). As primeiras 

linhas de média capacidade com a tecnologia BRT – Bus Rapid Transit (ou Corredores Rápidos 

por ônibus) do denominado MOVE entraram em operação em março de 2014. Desde 2006, 

entretanto, Belo Horizonte já conta com um programa específico para o uso da bicicleta na 

cidade, o Pedala BH - Programa de Incentivo ao Transporte por Bicicletas, revisto e 

incorporado ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – PlanMob-BH. 

 

O Pedala BH contempla um conjunto de ações, dentre elas a implantação de uma rede 

cicloviária de 360km, que começou a ser implantada, de fato, em 2010. Esta extensão triplicou 

em três anos, chegando a 18% da meta de 380 km prevista pelo PlanMob-BH, a ser alcançada 

até 2020. É importante destacar, de toda forma, que bicicletas podem circular em 

praticamente todo o sistema viário da cidade, independentemente de existir ciclovia. Belo 

Horizonte possui cerca de 2.900 km de vias locais, que representam 64% do total da cidade. 

 

39. 18 de janeiro de 2016 - Despoluindo rios metropolitanos da Europa, Ásia, Estados 

Unidos e África 
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Atualmente, segundo a Comissão Mundial de Águas, os 500 maiores rios do mundo enfrentam 

problemas de poluição. Alguns deles, entretanto, já passaram por programas de recuperação 

com sucesso. É o caso dos cinco exemplos que iremos analisar: Rio Tâmisa, Londres; Rio Tejo, 

Lisboa; Rio Reno, várias cidades da Europa, Rio Cuyahoga, Cleveland; Canais de Copenhague e 

tratamento de água a vasta escala na cidade do Cairo, Egito. 

 

*Rio Tâmisa, Londres (Reino Unido) - As águas do Tâmisa deixaram de ser consideradas 

potáveis ainda em 1610, devido à falta de saneamento básico da Inglaterra. Em 1858, reuniões 

parlamentares chegaram a ser suspensas por conta do mau cheiro. Na época, foi colocada em 

prática uma alternativa sem êxito, já que o sistema que coletava o esgoto despejava os dejetos 

recolhidos a certa distância abaixo da cidade. Apenas entre 1964 e 1984, novas ações de 

revitalização surtiram efeito. Foram criadas duas estações de tratamento de esgoto e, quinze 

anos depois, um incinerador passou a dar destino aos sedimentos vindos do tratamento das 

águas, gerando energia para as duas estações. Fora isso, atualmente, dois barcos percorrem o 

Tâmisa de segunda a sexta-feira e retiram 30 toneladas de lixo por dia. Dados da 

revistaEcodesenvolvimento. 

 

*Rio Tejo, Lisboa (Portugal) - O Tejo é o maior rio da Europa ocidental e passou a ser 

despoluído com a criação da Reserva Natural do Estuário do Tejo, em 2000. Para isso, foram 

investidos 800 milhões de euros.A revitalização, que se encerrou em 2012, beneficiou 3,6 

milhões de habitantes e incluiu obras de saneamento e renovação da rede de distribuição de 

águas e esgotos, visto que os dejetos eram depositados diretamente nas águas do rio. O plano 

envolveu a construção de infraestrutura de saneamento de águas residuais e renovação de 

condutas de abastecimento. Atualmente, até golfinhos voltaram a saltar nas águas do rio 

europeu. 

 

*Rio Reno (várias cidades da Europa) - Com cerca de 1,3 mil km de extensão, durante muitos 

anos, o Reno recebeu dejetos de zonas industriais, o que o levou a ser conhecido, em 1970, 

como a cloaca a céu aberto da Europa. Um dos principais casos de contaminação aconteceu 

em 1986, quando 20 toneladas de substâncias altamente tóxicas foram despejadas nele por 

uma empresa suíça. Com o ocorrido, os governos das cidades ao redor criaram o Programa de 

Ação para o Reno em 1987, investindo mais de 15 bilhões de dólares em sua recuperação, que 

contou com a construção de estações de tratamento de água monitorado. O resultado: 95% 

dos esgotos das empresas tratados e a existência de 63 espécies de peixes vivendo por lá. 

 

*Rio Cuyahoga, Cleveland (Estados Unidos) - Localizado no estado de Ohio, conta com 160 km 

de extensão. Atualmente, é parte fundamental do ecossistema da região, sendo lar e fonte de 

sustento de animais. Devido à atividade industrial maciça e o esgoto residencial da região 

entre Akron e Cleveland, já foi bastante poluído. Em junho de 1969, uma mancha de óleo e 

outros produtos químicos o incendiaram. Por conta desses fatores, em 1970 foi assinado o Ato 

Nacional de Proteção Ambiental, que viabilizou a criação do Ato Água Limpa, em 1972, 

estipulando que todos os rios do país deveriam ser apropriados para a vida aquática e para o 
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lazer humano. Cleveland, então, investiu mais de 3,5 bilhões de dólares para a purificação de 

suas águas e sistemas de esgoto. E a previsão é de investir mais 5 bilhões nos próximos 30 

anos. 

 

*Canais de Copenhangue, Dinamarca – A capital dinamarquesa pode ser referência no assunto 

meio ambiente e possui, atualmente, uma meta muito clara: chegar em 2025 como a primeira 

capital do mundo a neutralizar suas emissões de carbono. Nem sempre, entretanto, foi 

assim.Há algum tempo, os canos que levavam a água da chuva para os rios e canais 

misturavam-se, muitas vezes, com a rede de esgoto, transportando os dejetos para as águas. 

Além disso, o entorno era uma área industrial, o que fazia com que boa parte do lixo da região 

fosse para os canais. Em 1991, surgiu o plano de despoluição das águas e a remoção da área 

industrial. Assim, as galerias pluviais foram reconstruídas e os reservatórios estabelecidos em 

pontos estratégicos para que a água da chuva se armazenasse. O encanamento dos esgotos foi 

melhorado e o lixo, por sua vez, passou a ser reciclado e incinerado. Atualmente, os habitantes 

podem, até, tomar banho nas piscinas públicas artificiais criadas pelo governo. 

 

*Cidade do Cairo, Egito - Estação de Tratamento de Esgotos de Gabel el Asfar - Situada na 

periferia Nordeste de Cairo, possui capacidade para tratar 449 milhões de galões de esgotos a 

cada dia e pode suprir cerca de 6 milhões de residentes. Utiliza o tratamento primário, remove 

dejetos e usa sedimentação, clarificação e cloração. A água vem utilizada para plantio de olivas 

e flores em um terreno de 40 acres adicionado ao projeto. 

 

*Estação de tratamento de esgotos de Stickney Water, Chicago (EUA) - Esta grande estação de 

tratamento processa 1.44 bilhões de galões de água diariamente. Pertence à municipalidade, 

foi construída em 570 acres ao lado da cidade de Cicero, Illinois,. A estação de tratamento 

serve a 43 municípios, abastecendo a 2.4 milhões de pessoas. 

 

*Estação de Tratamento de esgotos de Deer Island, Boston(EUA) - Construída com o propósito 

de purificar a água da baia, em 1986. Custou 3.6 bilhões de dólares e tardou 11 anos para ser 

construída. Fica em Boston, nos Estados Unidos e possui capacidade de purificar 1.27 bilhões 

de galões de água a cada dia, por meio dos seus 48 purificadores instalados, servindo a 2.5 

milhões de pessoas. 

 

*Estação de tratamento de Esgotos de Bailonggang, Shangai - Uma das maiores na Ásia, 

processa 528 milhões de galões de água/dia. De propriedade da Companhia Municipal da 

cidade de Shangai, a estação começou a funcionar no ano de 1999. Em 2008, foi expandida. 

Opera com novos digestores anaeróbicos e utiliza várias técnicas novas de depuração de água. 

 

40. 15 de março de 2016 - Educação, cuidado com o bem público e respeito ao próximo - 

Por Fábio Botelho – Auckland – Nova Zelândia 
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Fui para os Estados Unidos em 2002, pensando em melhorar meu inglês e em estudar em 

alguma universidade por lá. Na época, o Google estava apenas começando e não tínhamos 

tantas informações na internet, como atualmente. Não posso dizer que “quebrei a cara”, pois 

consegui, pelo menos, fazer um curso de inglês na Harvard University, o que considero o 

certificado mais importante em meu currículo. Após cinco anos, voltei para o Brasil, mas não 

consegui mais me adaptar. Por isso, passei apenas seis meses no país. A ida à Nova Zelândia 

surgiu porque trabalho na área de desenvolvimento de software e havia um amigo da minha 

esposa trabalhando na área de tecnologia. Então, vim conhecer o local. Me apaixonei, estou na 

cidade de Auckland há oito anos e, inclusive, virei cidadão. 

 

Nesta cidade, a preocupação com o meio ambiente é levada muito a sério. Todas as praias, 

parques e lugares públicos estão sempre bem cuidados, com atenção especial para os 

considerados reservas naturais, geralmente cercados. A Administração Municipal possui 

empresas com a responsabilidade de manter os lugares limpos, o plantio de árvores e os 

brinquedos sempre arrumados. Há até churrasqueiras a gás nos parques para uso gratuito. E 

não há problemas, porque a conscientização das pessoas aqui sobre cuidar do que é publico é 

muito grande. 

 

Ninguém espera pelo governo para manter, por exemplo, as escolas e os parques limpos e 

bonitos. Todos da comunidade se unem para limpar, pintar e consertar. Sem falar no 

compromisso das pessoas com as escolas de seus filhos, onde todos viram técnicos de todos os 

tipos de esportes, cozinheiros, pintores, carpinteiros ou motoristas, dentre outras atividades, 
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de forma voluntária. Para as funções que requerem ajuda de custo ou trabalho em tempo 

integral, a comunidade se organiza. Na maioria das escolas, as crianças têm como cadeira 

curricular obrigatória realizar serviços comunitários. Na escola dos meus filhos, por exemplo, 

os mais velhos precisam estudar com os mais novos antes dos testes. Umas das coisas mais 

bonitas que acho na Nova Zelândia é o fato dos pais serem muito presentes na vida dos filhos. 

Todos os dias, especialmente os de sol, os parques estão sempre cheios depois de algumas 

horas de trabalho. 

 

Grande parte da economia de Auckland é voltada para o turismo, então todos (Governo e 

sociedade) estão sempre preocupados em fazer o visitante se sentir bem recebido para 

retornar voltar mais vezes. Para isso, são sempre atenciosos, educados e pacientes. A 

sinalização também é eficaz. Difícil alguém se perder por aqui. Além disso, não há muita 

procura por hotéis de luxo, porque o que mais tem por aqui são pousadas, sempre 

confortáveis e com preços acessíveis. A maioria das atrações é gratuita, mas mesmo as pagas 

podem ter grandes descontos, saindo até de graça. 

 

Resumindo, na minha opinião, o que faz de Auckland um excelente lugar para viver é, acima de 

tudo, a mistura de culturas de todas as partes do mundo -Europa de forma geral, China, Índia, 

Coreia, Brasil, África do Sul, Chile, Argentina, Austrália, países pequenos das Ilhas do Pacífico, 

muitos países do Oriente Médio - com grande ênfase na educação e respeito ao próximo. 

 

41. 18 de março de 2016 – População segue as regras e realiza fiscalização social com o 

lixo do outro em Floripa - por Cynthia Wessen, Florianópolis, Santa Catarina. 
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Funcionária pública federal, nasci e me criei no Recife e mudei para Florianópolis no final de 

2014. Não preciso dizer que sou apaixonada pela Veneza brasileira, já que o recifense é o povo 

mais apaixonado “em linha reta” do planeta. Eu era do tipo que não aceitava que falassem que 

a Agamenon Magalhães fedia a esgoto ou que o Recife era uma cidade suja. Mas, assim que 

desci do avião pela primeira vez na capital catarinense senti um cheiro bom. Não vi calçadas 

com sacos de lixo rasgados por animais ou catadores, à espera do caminhão de limpeza 

urbana. 

Floripa é uma cidade com pouco mais de 460 mil habitantes, enquanto o Recife já ultrapassou 

1,6 milhões. Apesar de ter ares ainda interioranos, a ilha de Santa Catarina é digna de 

respeitáveis índices sociais e a única capital que, em 2014, acabou definitivamente com os 

lixões. Em 2015, os manezinhos, como são carinhosamente chamados os nascidos na ilha, 

produziram 192 mil toneladas de lixo e apenas 7% de tudo isso era resíduo sólido reciclável, de 

acordo com a COMCAP, empresa responsável pela coleta de lixo da cidade. Parece muito 

pouco né? Realmente está longe de ser bom, mas você sabe quanto lixo foi produzido em 

Recife em 2015 e quanto disso foi reciclado? 

Em Recife, 46,7 mil toneladas de lixo foram coletadas por mês e, segundo a Prefeitura do 

Recife, apenas míseros 0,3% desse lixo foram reciclados ano passado. No entanto, não foram 

os índices que me fizeram sentir uma “invejinha” de Floripa e querer para o meu Recife algo 

que vejo por aqui. Foi a cultura da higiene, o cuidado com a sua cidade, o querer morar em um 

lugar bonito que o povo catarinense tem e parece que se perdeu no recifense. 

Aqui, há uma lei municipal, como no Recife, que regulamenta como o lixo tem de ser colocado 

em frente às casas. Os resíduos devem ser acondicionados em lixeiras junto ao alinhamento do 

muro ou em contentores de 120 litros, enquanto os prédios devem usar contentores de 240 

ou 360 litros, também juntos ao muro. 

Todos os dias, quando desço do meu apartamento para levar o lixo até a lixeira, comemoro ao 

ver aquelas lixeiras coloridas todas no lugar certinho e a minha rua sempre limpa. O que me 

impressiona é que eles fazem isso não porque serão multados se descumprirem a lei, mas 

porque querem ver seus bairros bonitos e limpos. Há por aqui uma fiscalização social com o 

lixo do outro. Os vizinhos se incomodam se você não colocar seu lixo de forma correta na rua e 

denunciam aqueles que não o fazem. 
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Quero muito poder comemorar os 500 anos do meu amado Recife em 2037 vendo todo o lixo 

dentro das lixeiras como acontece em Florianópolis; todas as lixeiras tampadas e colocadas em 

frente às residências apenas nos dias da coleta; vendo os resíduos recicláveis sendo 

aproveitados e, principalmente, vendo o povo recifense participar de toda essa mudança. 

Como disse Luís Fernando Veríssimo, “O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social”. 
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