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Iniciou agradecendo o convite. Informou que já foi secretário de Patrimônio, Cultura e 

Turismo de Olinda, na segunda gestão de Germano Coelho (1995).

Disse que houve uma invasão na praia de Del Chifre na época, pois a firma que fez uma 

obra no Coqueiral deixou uma ponte, o que levou a uma ocupação irregular na praia e 

que em 09/01/1996 escreveu um artigo intitulado “Complexo Cultural Olinda-Recife”.

Com a eleição de Luciana Santos e Olinda e João Paulo, no Recife, foi convidado para 

ser secretário de Cultura do Recife.

Com relação ao projeto do Complexo, houve resistência, pois o mesmo colocava o 

desenvolvimento tendo a Cultura como principal motor.

O governo do Estado (Jarbas Vasconcelos), envolvido na questão da Vila Naval, fez um 

convênio com as duas prefeituras para o desenvolvimento do Complexo.

O modelo de gestão proposto era diferente do modelo aplicado hoje pelo Estado e tinha 

representantes das duas prefeituras com representações dos governos Federal e 

Estadual, mais a sociedade civil e produtores culturais.

Integração da ótica mais urbanista (Governos Federal e Estadual) e a ótica da ênfase na 

Cultura.

Esse projeto foi objeto de exposição no Museu da Cidade do Recife e tinha como “slogan”

o seguinte: “no território do passado, a construção do futuro”. E trazendo para a questão 

de hoje, se opunha à criação dos “paredões” de edifícios que atualmente são fruto de 

questionamentos pelo pessoal do “Ocupe Estelita”, pois é importante o papel do Estado 

na gestão pública. Com a mudança de gestões no âmbito estadual e federal, isso foi 

ficando para trás.

O que se queria era enfatizar o papel do Estado na gestão turístico cultural das duas 

cidades. O projeto contemplava o Cais José Estelita, que seria requalificado, com Ilha do 

Maruim, Coque, Coelhos, valorizando áreas culturais que “pagariam” os investimentos 

públicos.

Hoje em dia, o que está acontecendo é que o planejamento urbano do Recife tem sido 

feito pelas empreiteiras, cabendo ao Poder Público correr atrás para fazer leis para 
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aprovar o que é determinado pelas empresas privadas.

O Conselho Político era formado pelos prefeitos de Olinda e do Recife, o governador do 

Estado e o presidente da República; o núcleo gestor era formado por 16 pessoas, 

reunindo membros das prefeituras, do governo estadual e do governo federal.

O projeto enfraqueceu, pois os projetos políticos eram outros, que incentiva muito mais 

isso que está havendo hoje, com a empresa fazendo a gestão urbana, que tem sido 

traçada pelo setor privado, com a Prefeitura correndo atrás para transformar em lei as 

transgressões do Setor Privado.

INTERVENÇÕES:

HÉLVIO: Quando fazia a Lei de Uso e Ocupação do Solo, se fazia escondido, para que a 

empresa privada não soubesse dos detalhes e não se antecipar ao Poder Público. Falou 

que no processo de engorda das praias, houve uma empresa que solicitou ao DNPM a 

jazida de areia no meio do mar para lucrar com a exploração mineral. Isso beneficia o 

capital em detrimento do social.

PEIXE: Informou que a área do Estelita, que pertencia à REFFSA, era objeto de pressão 

dos credores para leiloar a área.

VERA MILET: Falou de muitas expectativas comuns em prol do restabelecimento da 

democracia no Brasil. Disse que dava um depoimento especial sobre o trabalho 

desenvolvido por Peixe à frente da Secretaria de Cultura do Recife. Disse também que há

três marcos na política cultural do Brasil: Mário de Andrade, Aluísio Magalhães e Gilberto 

Gil. Falou que sobre esse plano, ela discutia sempre o processo de verticalização. Disse 

que não se deve pensar a cidade somente como Arquitetura, pois a cidade é, também, 

paisagem. Hoje, há uma exploração da paisagem por empreiteiras, como as torres do 

Bairro de São José e as da rua da Aurora e que não se pode falar em revisão de 

legislação sem pensar nessas questões.

RENATO (CCLF): Acha que o que falta no Brasil é a elaboração de políticas de Estado e 

que o mesmo está abdicando do seu direito de fazer planejamento. Disse que aqui em 

Olinda e Recife o desenho era de populações de classe média e de baixa renda próximas.

Diferentemente de São Paulo, em que o centro é mais habitado pelas classes mais 
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abastadas, e as de baixa renda indo pra periferia. Vê-se centros comerciais nos bairros, 

mas o que se vê é que o planejamento foi mal feito. Questionou sobre o problema do 

transporte público no Complexo Cultural de Olinda. Nos últimos 100 anos, muitos prédios 

no Bairro do Recife foram destruídos e os que ficaram foram destinados a corporações 

“europeias”. O que gostaria de ver em Olinda era um planejamento que “intercale” as 

classes sociais. Uma das questões mais importantes é que as pessoas de Santo Amaro 

continuem lá mesma, porém com qualidade de vida.

PLÍNIO: Minha agonia com relação a hoje... Sabe-se que toda cabeça de morro daqui de 

Olinda havia uma ocupação pré-histórica e o europeu chegou e habitou as cabeças de 

morro. A proposta do Complexo em questão é em visão comercial. A casa é pra ser 

mostrada. Falou também do problema do transporte urbano. Disse que a cidade tem sido 

pensada para as empresas e para o turismo e não para o cidadão. O que a cidade 

oferece aos jovens dos 70% de favelas do Recife?

TERESA ZÍRPOLI: O que foi mais falado aqui foi a questão do modelo de gestão, que 

infelizmente não foi implementado. Também falou do impacto causados pelas novas 

torres do Recife, inclusive na Vila Naval.

HÉLVIO: Vamos discutir nas oficinas as propostas de revisão da legislação.

PEIXE: É inglório querer trabalhar a cidade do ponto de vista da Cultura, pois os 

urbanistas pensam somente a cidade física e não o simbólico. Falou que a equipe 

conseguiu traduzir o projeto. O erro foi do Poder Público, que não quis constituir o 

Consórcio. O projeto visava à união dos sítios históricos das duas cidades.

VERA MILET: Diz que estamos num momento de revisão da legislação e cobrou mais 

uma vez o Plano de Gestão do SH de Olinda.


