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RECIFE PRA FRENTE: UMA MUDANÇA EM CURSO 

 

 

 A democracia brasileira viverá mais um momento de revitalização, com o 

processo eleitoral nos municípios, em um ambiente desafiador da vida 

nacional, revelando demandas e expectativas que precisam ser 

compreendidas, tratadas e discutidas pelas forças políticas que se apresentam 

para o debate com a sociedade. Com a experiência acumulada à frente da 

Prefeitura do Recife entre 2013 e 2016, o prefeito Geraldo Julio submete sua 

candidatura à reeleição e apresenta, por meio deste documento, as motivações 

e compromissos que fundamentam este propósito – pilares para a construção 

coletiva do programa de governo desta nova gestão, em diálogo com todos os 

segmentos da sociedade e particularmente enriquecido durante o debate 

eleitoral. 

 Parte-se de uma rigorosa avaliação do desempenho e das diretrizes 

adotadas na gestão 2013-2016, da reafirmação de conceitos fundamentais do 

projeto político coordenado pelo prefeito Geraldo Julio, com os partidos, 

organizações e pessoas que compõem a Frente Popular do Recife, e da 

identificação dos ajustes necessários no planejamento inicial diante das 

mudanças conjunturais.  

 Como inspiração, evocam-se as primeiras experiências vitoriosas dos 

governos democráticos e populares de Pelópidas Silveira e Miguel Arraes, 

fortalecendo a luta do povo contra a exclusão resultante de um modelo de 

sociedade baseado na exploração e dominação da maioria da população por 

uma oligarquia secular. O prefeito Geraldo Julio tem, ainda, a honra de contar 

com a referência recente da liderança política e administrativa de Eduardo 

Campos – drasticamente interrompida pelo destino –, pautada pela capacidade 

de construir consensos, aglutinar forças para construção de um projeto de 

gestão democrática e eficiente, priorizando aqueles que mais precisam da ação 

do Estado. 

 A gestão de Geraldo Julio apresentou à população recifense uma nova 

possibilidade de cidade, mais sustentável, inclusiva e diversa: uma alternativa 

ao esgotado e ultrapassado modelo de ordenação e crescimento do Recife nas 

últimas décadas. Reacendeu-se um debate intenso e produtivo sobre 

perspectivas e possibilidades de cidade, fundamentadas na sustentabilidade e 

na inovação, que já não parecia possível vislumbrar. Assumiu-se o 

compromisso com um projeto de longo prazo e sedimentaram-se ações 

fundamentais para a construção deste Recife do futuro. Enfrentou-se a crise 

econômica e política que se abateu sobre o país por meio de um reajuste de 

prazos, recursos e metas, mas sem se desviar do modelo de cidade sonhado e 

planejado.  

 Agora, propõe-se uma nova etapa desta profunda transformação, com a 

convicção de que esta é a direção demandada e desejada pelo povo do Recife.  

Os compromissos honrados pavimentam um caminho sem volta, a sociedade 
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não aceita retrocesso em relação ao que foi conquistado. Cabe preservar esse 

legado e avançar, desbravando novas fronteiras. O Prefeito Geraldo Julio e a 

Frente Popular do Recife estão prontos para debater com a sociedade a 

continuidade desta luta em um novo ciclo. Propõe-se a reafirmação da parceria 

firmada na última eleição e convida-se o povo recifense a elaborar 

coletivamente um novo programa de governo municipal, desta vez para a 

gestão 2017-2020, envolvendo representantes de todos os segmentos e 

grupos de interesse da sociedade.  

 Este documento reúne os elementos de referência para a construção 

colaborativa deste programa de governo, a partir de quatro eixos conceituais e 

propositivos que constituem o modelo de cidade em que os recifenses querem 

viver e ajudar a construir. As diretrizes apresentadas enriquecem e ampliam as 

frentes já abertas na primeira gestão de Geraldo Julio, colhidas e discutidas 

nas reuniões e fóruns que ocorreram durante este período. 

 

 

 

 UMA CIDADE VIVA 

 

Na primeira gestão do prefeito Geraldo Julio, o sonho e o compromisso de criar um 

novo modelo de cidade – mais acolhedora, sustentável e inclusiva – começaram a 

ganhar corpo com a definição de diretrizes e a implantação de estruturas 

nucleares para a transformação efetiva e perene que se fazia tão necessária, 

urgente e demandada pela população. Avançando ainda mais em direção a este 

Recife do futuro que começou a ser desenhado e construído nos últimos quatro 

anos, reafirmam-se os valores que conduziram os passos iniciais deste processo e 

propõe-se sua continuidade, evolução e expansão, com base em cinco eixos 

fundamentais: planejamento e ordenamento urbano; mobilidade; meio ambiente; 

habitação; integração metropolitana. 

 

1. Planejamento e ordenamento urbano 

Na gestão de 2013 a 2016, foram fincados, pela Prefeitura do Recife, os pilares 

para um planejamento de longo prazo, centrado na valorização dos espaços 

públicos e da qualidade de vida da população. Esta trajetória teve início com a 

revisão da legislação urbanística e a requalificação de áreas de convivência e 

lazer. O objetivo, agora, é ampliar a profundidade e capilaridade deste 

processo, com foco prioritário em 

 

 Revisão e regulamentação do Plano Diretor do Recife, de acordo 

com a nova dinâmica urbanística e do novo projeto de cidade que 

começa a ser desenhado e construído. 

 

 Reapropriação dos espaços públicos pela população, por meio da 

revitalização de parques, praças e jardins e também da promoção de 
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atividades esportivas, culturais e de lazer que estimulem o uso dessas 

áreas e a convivência entre os moradores, em todas as regiões político-

administrativas e segmentos sociais – multiplicando iniciativas como a 

reforma do Parque Santana, que ganhou nova estrutura e serviços e 

sistema de segurança, e hoje conta com o triplo do público nos fins de 

semana; o programa Recife Antigo de Coração, que instituiu um 

calendário regular atividades culturais, esportivas e de lazer no bairro; o 

projeto Academia Recife, por meio do qual foram implantadas 13 

unidades para a prática de musculação ao ar livre na cidade; a 

Ciclofaixa de Turismo e Lazer, composta por três rotas montadas aos 

domingos e feriados, cortando mais de 30 bairros da cidade. 

 

 Requalificação do Centro, área de grande valor para a preservação da 

identidade e da diversidade local, onde, historicamente, se dá o encontro 

e a convivência entre os moradores. O trabalho teve início com a 

formulação do Plano Centro Cidadão (projeto de pesquisa urbanística 

sobre o Centro Expandido Continental da Cidade do Recife, em parceria 

com a Universidade Católica de Pernambuco) e avança, nesta nova 

etapa, por meio de: intervenções urbanísticas de requalificação no 

Centro e seu entorno; reabilitação do conjunto construído das Zonas 

Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural; promoção do 

adensamento, diversificação, uso misto e dinamização de áreas do 

Centro. 

 

 Novos padrões urbanísticos e conservação do patrimônio 

construído, por meio da consolidação de uma política de conservação, 

incentivo à adoção do uso misto e de fachadas ativas em 

empreendimentos privados e promoção, regulação do adensamento 

sustentável em áreas centrais e corredores de transportes. 

 

 Manutenção e urbanização de áreas críticas e altas da cidade. Este 

trabalho compreendeu, na gestão de Geraldo Julio, a reforma de mais 

de 380 escadarias, a aplicação de geomanta em 278 pontos de risco,  

obras de contenção de encosta em diferentes regiões da cidade e um 

levantamento das principais necessidades das comunidades de baixa 

renda por meio do programa de Mapeamento de Áreas Críticas do 

Recife.  

 

 

2. Mobilidade 

A gestão de Geraldo Julio reconheceu a inviabilidade de um modelo de 

mobilidade urbana centrado no transporte motorizado individual e iniciou um 

processo de avaliação e reformulação de valores, práticas e sistemas de 

deslocamento na cidade do Recife, sedimentando as bases para a reversão de 
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gargalos históricos. Propõe-se, para a gestão 2017-2020, o amadurecimento e 

consolidação deste novo modelo de mobilidade urbana, por meio de: 

 

 Estímulo e viabilização de deslocamentos a pé, por meio da 

recuperação e implantação de calçadas, respeitando padrões de 

acessibilidade: foram recuperados 70 quilômetros de calçadas e o 

objetivo é expandir o alcance do programa, chegando a novas áreas da 

cidade. 

 

 Estímulo e viabilização de deslocamentos de bicicleta, por meio da 

adequação da malha viária, iniciada com a implantação de sete 

ciclofaixas, projeto que será ampliado na próxima gestão. Também 

foram implementadas 50 estações de aluguel de bicicletas na cidade, 

em parceria com o Governo do Estado e empresas privadas. Estas 

iniciativas terão continuidade na nova gestão. 

 

 Estímulo e melhoria do transporte coletivo por meio do programa 

Faixa Azul, que delimitou 33,3 quilômetros de corredores exclusivos 

para essa modalidade de transporte, reduzindo o tempo de viagem e 

beneficiando mais de 600 mil usuários. Na próxima gestão, a meta é 

ampliar o alcance do projeto, demarcando novas faixas exclusivas para 

o transporte público. 

 

 Melhoria e expansão dos serviços de integração intermodal, 

iniciados com a implantação da modalidade BRT (Transporte Rápido por 

Ônibus). 

 

 Melhoria da estrutura viária, com o objetivo de garantir um trânsito 

mais fluido e diminuir o tempo gasto nos deslocamentos em automóveis. 

A principal realização da Prefeitura do Recife na gestão 2013-2016 foi a 

conclusão da Via Mangue, por onde circulam, diariamente, 64 mil 

automóveis. Para a próxima gestão, a proposta é revitalizar avenidas e 

ruas de grande movimento nos bairros. As obras tiveram início em 

Jardim São Paulo, Dois Unidos, Casa Amarela e Ibura, e serão 

multiplicadas em outras áreas da cidade. 

 

 Melhoria da gestão viária, com foco em soluções de médio e longo 

prazo, visando à implantação e recuperação de pavimentação, solução 

de pontos de alagamento, iluminação e sinalização. Na gestão de 

Geraldo Julio, a Prefeitura do Recife eliminou 37 pontos críticos de 

alagamento, recapeou 377 quilômetros de vias e substituiu 54 mil pontos 

de iluminação, além de reduzir em 30% os engarrafamentos. 
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 Reeducação e conscientização, por meio da constante melhoria da 

sinalização viária e da multiplicação de iniciativas que estimulem e 

orientem uma convivência harmoniosa entre pedestres, ciclistas e 

condutores de veículos motorizados – a exemplo da Zona 30, área do 

Bairro do Recife com velocidade regulamentada de 30 km/h. 

 

 

3. Meio ambiente  

A agenda ambiental do Recife foi profundamente transformada na gestão de 

Geraldo Julio, com a substituição de ações pontuais por uma política 

estruturadora. Integrando a discussão da sustentabilidade à qualidade de vida 

nas cidades, foi construída uma política pública com o Plano de 

Sustentabilidade e Enfrentamento das Mudanças Climáticas, foram 

estabelecidas normas de preservação para as áreas protegidas e entornos de 

praças e parques, e realizados investimentos em educação ambiental. O 

Projeto Parque Capibaribe; a reforma do Jardim Botânico e de 104 praças; o 

plantio de 40 mil mudas; a criação de oito ecostações de lixo; a instalação de 

telhados verdes e reservatórios para águas pluviais foram algumas das 

iniciativas implementadas, trazendo para o planejamento urbano do Recife 

alguns dos mais modernos conceitos urbanísticos discutidos no mundo. A 

proposta, para a próxima gestão, é solidificar essa mudança de mentalidade e 

de relacionamento com a cidade, fundamentada na preservação ambiental e no 

desenvolvimento sustentável, por meio de ações voltadas para: 

 

 Integração urbana e recuperação ambiental do Rio Capibaribe. 

 

 Ampliação de áreas verdes e espaços livres públicos. 

 

 Recuperação e conservação de unidades protegidas. 

 

 Preparação da cidade para mudanças climáticas, com intervenções 

urbanísticas de prevenção e redução de anos. 

 

 Fortalecimento das estruturas e modelos de gestão da Defesa Civil. 

 

 Saneamento integrado: universalização dos sistemas de água e esgoto 

do município; gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos, com 

ampliação da coleta seletiva domiciliar e do número de ecostações; 

execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elaborado 

na gestão de Geraldo Julio de 2013 a 2016. 
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4. Habitação 

Mesmo no cenário de contenção econômica e instabilidade política que se 

configurou no país nos últimos anos, foram entregues à população recifense, 

na gestão de Geraldo Julio, mais de 860 moradias em 10 conjuntos 

habitacionais. Comprometida com o bem-estar e segurança da população, a 

Prefeitura elevou os padrões de qualidade das unidades habitacionais, 

determinando que passassem a ser entregues com revestimento em cerâmica 

e gesso, forro e pintura, além de outras melhorias de acabamento que não 

eram oferecidas anteriormente. Readequando recursos e prazos à situação de 

crise que se instalou no país, reafirmam-se como diretrizes para uma nova 

gestão:  

 

Ampliação da oferta habitacional, com a construção de novas moradias e o 

estímulo à habitação de mercado popular. 

 

Tratamento prioritário para áreas de risco ou em condições insalubres, 

dando seguimento à retirada de palafitas e de moradias em pontos de alto risco 

dos morros do Recife, com a relocação dos moradores para unidades 

habitacionais em áreas próximas. 

 

Requalificação dos espaços urbanos, estimulando a moradia nas áreas 

centrais da cidade, com um mapeamento de terrenos e imóveis subutilizados. 

 

Promoção da regularização fundiária, por meio de cadastro habitacional 

integrado e georreferenciado, de ações educativas e de um sistema de apoio 

para a gestão condominial de habitação de interesse social. 

 

 

5. Integração metropolitana  

Os grandes desafios relacionados ao tecido urbano não podem ser 

compreendidos e enfrentados no limite do município, mas sim na dimensão 

metropolitana, tanto com relação à infraestrutura como às funções urbanas.  

 

É com esse entendimento – e missão – que o prefeito Geraldo Julio reafirma 

seu compromisso com as diretrizes e regras de planejamento, gestão e 

execução de políticas públicas em áreas metropolitanas determinadas pelo 

Estatuto da Metrópole.  

 

Geraldo Julio propõe-se a estimular, implantar e conduzir, na próxima gestão, 

um trabalho de governança compartilhada na Região Metropolitana do Recife, 

assumindo e consolidando o papel da capital pernambucana como protagonista 

natural no movimento de articulação com os demais municípios.  
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 UMA NOVA FORMA DE VIVER A CIDADE 

 

A construção de um novo modelo de cidade evoca, naturalmente, novas formas 

de se relacionar com esta cidade, de vivê-la de uma forma mais inclusiva, 

colaborativa e digna. Este ressignificar da relação entre os moradores e a 

cidade fundamenta-se, essencialmente, nos direitos essenciais da população, 

garantindo sua integridade e qualidade de vida. Para assegurar o respeito e a 

promoção da educação, saúde, lazer, segurança, assistência, esporte, lazer, 

cultura e direitos humanos, o prefeito Geraldo Julio implantou um robusto e 

abrangente programa de qualificação dos serviços públicos prestados à 

população, reconfigurando estrutura, equipamentos, práticas e procedimentos. 

As conquistas obtidas de 2013 a 2016 agora constituem uma plataforma de 

referência e sustentação para uma nova etapa deste projeto, que prevê a 

ampliação da capacidade de atuação e um contínuo processo de inovação 

sustentável, como se detalha a seguir.  

 

1. Educação 

De 2013 a 2016, o governo de Geraldo Julio mirou na construção de um futuro 

de mais oportunidades e cidadania para as crianças e jovens do Recife. A 

realidade encontrada era de um grande desafio, medido e revelado pelos 

últimos resultados do IDEB, em que o Recife apresentava uma posição abaixo 

da maioria dos municípios em Pernambuco. A estratégia posta em prática foi o 

início de uma radical mudança de padrão, que começou com a melhoria da 

qualidade das instalações da educação infantil, somada à adoção de 

programas e recursos voltados para um melhor desempenho pedagógico 

(provas, tablets, robótica, merenda). Todas as escolas também passaram a 

adotar o mesmo modelo pedagógico e de avaliação do aprendizado. O 

compromisso, agora, é dar saltos ainda mais significativos em direção a uma 

educação pública de qualidade – que se reflete no fortalecimento da 

democracia e de uma sociedade mais justa –, concentrando as ações da 

gestão municipal em: 

   

 Qualificação da rede de educação infantil, por meio da ampliação e 

melhoria das unidades destinadas às crianças de zero a cinco anos. O 

trabalho teve início com a construção de 10 creches-escolas, 

equipamentos que contam com alto padrão em sua estrutura física, 

acessibilidade, preparo da merenda supervisionado por nutricionistas, e 

moderno material pedagógico. O programa ganhará mais força com a 

construção de novos equipamentos em áreas de vulnerabilidade social.  

 

 Qualificação do ensino fundamental, que foi iniciada com a 

construção de cinco novas escolas municipais, a reforma de 207 

unidades e a climatização de 47% das salas de aulas. A proposta para 
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os próximos quatros anos é seguir com a requalificação estrutural da 

rede, levando esse modelo para outras áreas da cidade, criando escolas 

de referência e expandindo o ensino em tempo integral. 

 

 Aceleração do desempenho dos estudantes da rede municipal, por 

meio do investimento em recursos pedagógicos que contribuem para 

habilidades como raciocínio, reflexão, criatividade, concentração e 

coordenação motora. Na gestão de 2013 a 2016, a Prefeitura do Recife 

disponibilizou mais 24 mil tablets para os alunos e professores da rede 

municipal, passou a oferecer aulas de robótica em todas as escolas, 

viabilizou o acesso à rede wifi e destinou mais de 4 mil computadores 

para as escolas, entre outras iniciativas. A meta é seguir apostando na 

adoção de tecnologias e recursos pedagógicos inovadores que 

promovam ganhos consideráveis no processo de aprendizagem na rede 

pública. 

 

 Ampliação do acesso ao ensino universitário, com o programa 

PROUNI Recife, que oferta bolsas integrais para estudantes e 

professores da rede de ensino do Recife em faculdades privadas. Hoje, 

a prefeitura garante essa oportunidade a mais de 700 pessoas em 44 

diferentes cursos oferecidos por oito instituições particulares de ensino 

superior. Este trabalho vai avançar na próxima gestão, visando ao 

desenvolvimento profissional e à ampliação de oportunidades no 

mercado de trabalho. 

 

 

2. Saúde 

Sob a responsabilidade direta do munícipio estão a etapa preventiva e os 

primeiros níveis de complexidade do atendimento na saúde, área base do 

sistema SUS. Por isso, a gestão Geraldo Julio focou suas ações na 

"preservação e promoção da saúde" e na "qualidade do atendimento" 

(investindo na humanização dos serviços e na modernização de instalações e 

equipamentos). Mesmo diante de um cenário econômico desafiador, a gestão 

municipal conseguiu elevar os investimentos na área em 107% em relação aos 

governos anteriores, integrando iniciativas e otimizando a aplicação dos 

recursos disponíveis. Entre as principais conquistas destacam-se as Upinhas, 

UPA-e, o Hospital da Mulher – o primeiro hospital municipal do Recife –, 

somados à contratação de mais 1.800 profissionais de saúde. Os desafios na 

saúde pública ainda são grandes, mas as transformações iniciadas não têm 

volta e a sociedade exigirá que esse novo padrão chegue a todos. Por isso, o 

compromisso se renova e amplia, focando na:  
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 Melhoria na qualidade do atendimento e ampliação da rede de 

Saúde, com a construção de Upinhas e unidades para oferta de serviços 

especializados.  

 

 Fortalecimento da rede de saúde existente, por meio de melhorias na 

infraestrutura das unidades de atendimento e da capacitação dos 

profissionais. Entre 2013 e 2016, o governo de Geraldo Júlio realizou 

reformas que beneficiaram 120 equipamentos, entre postos de saúde, 

Academias da Cidades e Unidades de Saúde da Família.  

 

 Melhoria da Rede Atenção Materno Infantil. Esse trabalhou deu os 

primeiros passos com a criação de 10 espaços Mães Corujas, que têm 

desempenhado um importante papel na redução da mortalidade materna 

e infantil no Recife, a partir da intensificação de ações de saúde e de 

combate à desigualdade social. Geraldo Julio propõe a consolidação e 

expansão do programa, garantindo a atenção integral à saúde da 

mulher, com a realização de exames, consultas pré-natais e inclusão 

social. 

 

 Incremento das ações preventivas de combate à proliferação de 

doenças causadas pelo Aedes Aegypti (zika, dengue e chikungunya). 

A Prefeitura do Recife tem liderado um esforço conjunto de ações 

preventivas, de conscientização e eliminação de focos, tendo como 

exemplo o Plano Emergencial de Enfrentamento ao Aedes Aegypti que 

envolveu mais de 40 ações, diversas secretárias e órgãos da 

administração municipal, além de instituições da sociedade civil. Garantir 

a continuidade e ampliação desse trabalho de forma a assegurar o bem-

estar da população é um compromisso para próxima a gestão.  

  

 

3. Segurança 

A gestão de Geraldo Julio foi a primeira a assumir a responsabilidade de atuar 

com firmeza no âmbito das competências municipais – de forma integrada com 

as demais esferas – no combate à violência urbana e na promoção à cultura da 

paz por meio do fortalecimento da cidadania. Na próxima gestão, propõe-se a 

continuidade e expansão deste trabalho, destacando as seguintes diretrizes: 

 

 Promoção da cultura de paz com novas unidades do Compaz (Centro 

Comunitário da Paz). O primeiro, Compaz Governador Eduardo 

Campos, foi instalado no Alto Santa Terezinha. O equipamento realiza 

32 mil atendimentos por mês e promove a inclusão social, com 

atividades educativas, de esporte, lazer, cultura e diversos serviços de 

promoção à cidadania e mediação de conflitos. É o primeiro, outros 

virão. O compromisso de Geraldo Julio é estender esse conceito 
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transformador de fábrica de cidadania a outras áreas vulneráveis do 

Recife. 

 

 Consolidação do Pacto pela Vida do Recife, com foco nas áreas com 

maior índice de criminalidade. O trabalho, coordenado pela Secretaria 

de Segurança Urbana, inclui a prestação de serviços e o fortalecimento 

da cidadania por meio de atividades de lazer e educação, além de um 

programa de monitoramento, que recebeu 100 novas câmeras de 

segurança. O Pacto pela Vida do Recife segue em frente com reforço de 

novas iniciativas e o uso de modernas tecnologias para garantir a 

segurança, a promoção da cultura da paz e a prevenção à violência. 

 

 Reestruturação da Guarda Municipal. Foram contratados mais de 320 

profissionais e adquiridos novas viaturas e equipamentos. A meta, para 

a próxima gestão, é continuar investindo na estrutura da corporação e 

potencializando sua atuação.  

 

 Enfrentamento às drogas. A gestão do prefeito Geraldo Julio enfrentou 

o desafio de recuperar vidas, especialmente de dependentes químicos e 

de jovens em situação de vulnerabilidade social. Programas, como Foco, 

Construindo Caminhos, Previne e Usina Cultural deram oportunidade a 

vários recifenses de se reintegrar à vida social e construir um futuro 

melhor. Esse trabalho será intensificado com novas ações de educação 

e prevenção, além de estruturas para acolhimento e apoio aos usuários 

de drogas e seus familiares.  

 

 

4. Assistência social 

As políticas de proteção social e garantias dos diretos das pessoas em 

situação de vulnerabilidade ganharam nova dimensão no governo de Geraldo 

Julio. De 2013 a 2016, promoveu-se a requalificação e ampliação da rede de 

assistência, buscando assegurar o atendimento digno e gerar oportunidades 

para as pessoas que mais precisam. Essas ações estão traduzidas na criação 

de 5 Casas-Lar para acolhida de crianças (que antes não existiam), na 

implantação de 4 novas unidades de CRAs, na nova central do Bolsa Família, 

na reforma da Casa Porto, entre outras. Há, ainda, ações que se relacionam 

com o Pacto pela Vida Recife e o enfrentamento ao crack e outras drogas. 

Esse trabalho deve ser ampliado e aprofundado com a:  

 

 Consolidação da política de aproximação e acolhimento com a 

população de rua, trabalho que teve início com ações de mapeamento, 

busca ativa e sensibilização dessas pessoas, com a oferta de serviços 

de acolhida e reintegração social. O trabalho será reforçado com a 
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ampliação das atividades dos Centros Pop (Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua). 

 

 Fortalecimento da Rede de Assistência, por meio da manutenção e 

ampliação do serviço de atendimento e acolhida das pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. O compromisso é dar continuidade 

aos projetos e expandir os benefícios da Rede de Assistência Social 

(Creas, Cras, Centros Dia). 

 

 Promoção do conceito de Cidade Inclusiva, através da capacitação, 

identificação de oportunidades de negócios e acesso a microcrédito, 

inclusive para capacitação, tendo como foco o público do CadÚnico e 

jovens de 15 a 29 anos.  

 

 

5. Esporte e lazer 

A prática de atividades esportivas, integradas à cultura e ao lazer, é um motor 

de transformação social, bem-estar e estímulo à socialização. A gestão de 

Geraldo Julio iniciou um processo de fortalecimento de práticas esportivas e de 

convivência que mudaram o ambiente da cidade, integrando-se ao cotidiano da 

população, a exemplo das Ciclofaixas de Turismo Lazer, da requalificação dos 

equipamentos da orla de Boa Viagem, das Academias Recife e da reforma do 

Geraldão. Na próxima gestão, esse trabalho será fortalecido com a: 

  

 Manutenção e ampliação das atividades esportivas no Compaz do 

Alto Santa Terezinha e de novas unidades. 

 

 Estímulo ao uso e manutenção dos equipamentos esportivos 

municipais. 

 

 Consolidação da Virada Esportiva no calendário de evento da 

cidade. 

 

 Incentivo às atividades esportivas nas escolas da rede municipal de 

ensino. 

 

 Garantia da qualidade dos equipamentos de lazer e esportes nos 

espaços públicos, através da ação direta da Prefeitura do Recife ou 

por meio de parcerias com a iniciativa privada.   

 

 Estímulo ao uso de ciclovias e ciclofaixas permanentes e de lazer. 
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6. Proteção e defesa do animal 

A causa da proteção e defesa do animal, pela primeira vez, ganhou espaço e 

políticas públicas próprias dentro da administração municipal. O governo de 

Geraldo Julio iniciou os programas de atenção e cuidados veterinários, 

estabelecendo serviços e ações contínuas na área, contemplando tanto o 

enfoque da saúde pública quando da relação civilizada entre o homem e o 

animal. Agora, o objetivo é seguir avançando nessa área com a: 

 

 Consolidação dos serviços de cuidados veterinários, por meio de 

atendimento clínico aos animais domésticos de forma itinerante e no 

Centro de Vigilância Animal (CVA). Por meio do programa Veterinário 

nos Bairros, a Prefeitura do Recife já realizou mais de 5 mil consultas, 

em 24 eventos promovidos em comunidades pobres. O fortalecimento 

dessa iniciativa faz parte do compromisso para os próximos quatro anos. 

 

 Reforço nos serviços veterinários de média e alta complexidade, 

por meio da realização de cirurgias gratuitas de castração, ortopedia, 

oncologia e entre outras. Na gestão 2013-2016, a prefeitura estruturou o 

CVA e tem promovido 50 castrações diariamente, beneficiando tanto 

animais apreendidos na rua como aqueles que têm dono e agendam a 

cirurgia. Esses atendimentos serão qualificados e reforçados, inclusive 

com as atividades a serem desenvolvidas no Hospital Veterinário. 

 

 Combate aos maus-tratos e estímulo à adoção do animal de rua, por 

meio de serviços de denúncia de agressões, ações educativas e 

promoção de eventos para visibilizar pets que necessitam de lar. Na 

gestão de Geraldo Julio foi implantado um serviço de fiscalização, 

atendendo mais de 900 denúncias, e viabilizada a adoção de cerca de 

800 animais em feiras específicas.  

 

 

7. Direitos Humanos 

O Prefeito Geraldo Julio fundamentou sua gestão no fortalecimento de políticas 

públicas para promover e assegurar os direitos humanos – compromisso 

lastreado na história de luta da Frente Popular do Recife, no respeito e na 

afirmação da democracia. Esse trabalho ganhou vida com o fortalecimento e a 

criação da Secretaria da Mulher e de conselhos municipais, com a realização 

de atividades de fortalecimento sociopolítico, qualificação profissional e 

ampliação dos equipamentos municipais, assim como a expansão dos serviços 

na rede já existente. Dão corpo a essa política que começa a se estruturar o 

Centro Maria Julia e o Centro de Referência em Cidadania LGBT do Recife, 

equipamento especializado em prestar atendimento a vítimas de discriminação 

e violência ligadas à diversidade sexual. A meta é avançar em direção a novos 

patamares na garantia dos direitos humanos, por meio de:  
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 Fortalecimento das políticas para as mulheres, com a consolidação 

da Secretaria da Mulher e ampliação dos serviços prestados pelo 

órgão.  

 

 Reforço e ampliação de programas de fortalecimento sócio-político 

e econômicos voltados para as mulheres. 

 

 Fortalecimento de políticas públicas e programas direcionados à 

igualdade racial, ao idoso, pessoas com deficiência, crianças, 

adolescentes e jovens, por meio da expansão dos serviços oferecidos 

por diferentes órgãos da prefeitura e centros de referência em Direitos 

Humanos.  

 

 Estímulo à ação proativa e integrada de valorização da 

sociodiversidade. 

 

 Consolidação e expansão de iniciativas transversais a outras áreas 

do governo, como saúde, educação, desenvolvimento econômico, 

segurança urbana, etc. 

 

 

 

 

 UM NOVO MODELO PARA GERIR A VIDA NA CIDADE 

 

Entre 2013 e 2016, o prefeito Geraldo Julio e sua equipe começaram a 

estruturar as bases para implantação de um novo modelo de gestão municipal, 

fundamentado no planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados 

diante dos compromissos assumidos no programa de governo. Essa nova 

forma de gestão também estabeleceu, como uma de suas principais 

características e missões, a construção coletiva de um projeto de longo prazo 

para a cidade, por meio do dialógo constante com a sociedade, em seus mais 

diversos segmentos e esferas. É sobre esses dois pilares, profissionalização e 

colaboração, que se fundamenta a proposta de candidatura de Geraldo Julio 

para 2017-2020, buscando:  

 

Continuidade e aprimoramento do processo colaborativo de construção 

de um novo modelo de cidade, consolidando um governo democrático e 

popular, capaz de garantir a participação da população, por diversos canais de 

comunicação. Todas as iniciativas de planejamento e definição de prioridades 

foram discutidas em processos abertos à participação da sociedade, através de 

diversos formatos estruturados em função da natureza do(s) tema(s) 

discutido(s). 
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Transparência na divulgação e acesso às informações. As iniciativas de 

implantação e aperfeiçoamento dos canais de comunicação com a sociedade, 

promovidas na primeira gestão de Geraldo Julio, obtiveram reconhecimento 

nacional, com destaque para o Portal da Transparência. A Ouvidoria Geral do 

Município foi implantada e vem sendo fortalecida. Este trabalho será ampliado 

em um novo patamar, integrando as bases de dados e plataformas de 

relacionamento. 

 

Otimização dos mecanismos de gestão, dando continuidade ao programa de 

captação de receitas adicionais e controle e redução de despesas iniciado em 

2013.  

 

Melhoria da gestão fiscal, ampliando a capacidade de investimentos 

estruturadores. 

 

 

 

 

 UMA NOVA PERSPECTIVA DE VIDA 

 

O sonho e compromisso de crescer de maneira sustentável envolvem, 

essencialmente, políticas de desenvolvimento econômico que busquem a 

inclusão, o aumento da produtividade e eficiência, a construção de 

conhecimento e a geração de diferenciais competitivos. Comprometida com 

esses objetivos, a Prefeitura do Recife viabilizou, na gestão de Geraldo Julio, 

cinco mil atendimentos nas salas do empreendedor (espaço voltado para os 

micro e pequenos empreendedores); 17 mil qualificações profissionais; e 10 mil 

atendimentos anuais nas agências de emprego. Dando seguimento a esse 

processo e ampliando as ações iniciadas entre 2013 e 2016, propõe-se: 

 

Estimular e desenvolver o empreendedorismo: 

 reunir os órgãos de regulação em um único espaço, incluindo as 

instituições municipais, estaduais e federais, de forma a facilitar e 

agilizar os processos burocráticos; 

 identificar oportunidades de negócios e acesso a microcrédito, inclusive 

para capacitação, direcionadas a jovens empreendedores; 

 abrir o leque de possibilidades de constituição de fundos, em parceria 

com o Sebrae; 

 estimular a qualidade e a produtividade por meio de programas de 

certificação. 

 

 



15 
 

Promover a expansão de segmentos especializados da economia:  

 fortalecer centros universitários de excelência em pesquisa e inovação; 

 solidificar e expandir os polo de turismo, tecnologia, economia criativa e 

cultura; 

 sedimentar a constituição do polo varejista; 

 prospectar serviços de tecnologia industrial, logística e comércio 

exterior. 

 

Viabilizar a integração econômica e a conectividade: 

 expandir a inclusão digital e a conectividade de alta velocidade com a 

ampliação do programa Conecta Recife, que foi lançado em 2014 e já 

garante acesso gratuito à internet em 112 pontos da cidade, por meio de 

sinal wifi (sem fio). Com a nova plataforma, o Recife passou a ser a 

cidade mais conectada do Nordeste; 

 estimular o intercâmbio nacional e internacional de serviços avançados; 

 consolidar os hubs logísticos, considerando a dimensão metropolitana 

(serviços, cargas e pessoas). 

 

Fortalecer a Cultura como cadeia produtiva: 

 consolidar a integração produtiva a partir da ampliação e 

desenvolvimento de atividades culturais, ampliando os efeitos da 

desconcentração de eventos e produção cultural, na culinária, moda e 

vestuário, incluindo instrumentos e equipamentos, curadoria, gestão e 

assessoramento, capacitação e demais atividades relacionadas. 

 


