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Abrindo os trabalhos, Hélvio Polito informou que, por problemas técnicos, a arquiteta Vera

Milet não pode preparar sua apresentação.

Hélvio também informou que, por conta do feriado da semana santa, o auditório só estaria

aberto até o meio-dia.

Depois, passou a palavra ao secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e 

Tecnologia da Prefeitura de Olinda, Maurício Galvão.

MAURÍCIO GALVÃO disse que teceria comentários sobre o uso comercial de imóveis no 

Sítio Histórico de Olinda.

Começou sua fala informando que o foco do turismo não é mais só paisagem. É o 

brasileiro a maior atração do Brasil. Como se comporta, como se alimenta, como bebe... a

Embratur mudou o foco do turismo lá fora, quando passou a substituir as paisagens pelo 

povo, dizendo que “o melhor do Brasil é o brasileiro”.

Informou que mesmo nos anos em que a crise internacional era mais séria, o turismo 

cresceu.

Definiu o que é TURISTA, como sendo a pessoa que passou mais de 24 horas no destino;

ao passo que VISITANTE é o que passa menos tempo.

A maioria dos hotéis ficam no Recife, ficando Olinda somente com os visitantes. Os guias,

que são muito mal remunerados, preocupam-se mais em levar os visitantes às lojas, pois 

ganham “gorjetas” dos lojistas para levar os visitantes às mesmas.

Informou que a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia 

(STDET) está fazendo um levantamento no Sítio Histórico para saber sobre os usos dos 
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imóveis no SH.

Disse que esteve em Portugal, em Évora e em Cascais. Ele foi para conhecer dois 

projetos: o Solar dos Galvões, que preservou totalmente o mosteiro; e o Convento dos 

Pinheiros, que preservou a parte antiga e construiu uma ala nova. Surpreendeu-se com a 

poluição visual do comércio local. Também disse que em Cartagena, na Colômbia, é a 

mesma coisa com relação à poluição visual.

Em “St. Paul des Vries”, encontrou convivência harmoniosa.

Cartagena é uma cidade como Recife e Olinda, como se não fosse. A parte antiga é 

protegida por muralha, que tem uma parte que tem moradores (menor) e a maior parte é 

ocupada por hotéis, e onde tem moradores é muito mais interessante.

O município de Olinda quer entender esse tecido urbano e econômico do SH.

Não há desenvolvimento econômico sem sustentabilidade.

Aqui, para Olinda, a economia criativa é o caminho, que vai da tecnologia ao ator, 

carpinteiro... por isso, as novas escolas técnicas, em seus primeiros cursos são voltados 

para a criatividade, pois não degrada e ainda gera emprego e renda.

Foi estabelecida uma área que vai do SH e cruza a fronteira com o Recife, em direção 

aos bairros antigos do Recife, como Casa Forte e bairros do Centro e oferecer cursos 

com financiamento para pequenos empreendimentos baseados na economia criativa, pois

para o sul temos Suape, ao norte, temos a Fiat e Hemobrás e a oeste, em São Lourenço 

da Mata, temos a Cidade da Copa.

Tem que se tomar cuidado para que o SH não se torne como o bairro da Boa Vista, que 
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antes era sinal de “status” e hoje não é mais a mesma coisa. Tem de se tomar cuidado 

para que o tecido social do SH não acabe.

Outra questão relativa ao SH é o transporte. Houve o trenzinho, mas a empresa está 

saindo de Olinda.

A STDET está fazendo licitação para retorno do transporte turístico no SH.

Entre visitantes e turistas, Olinda recebe cerca de 1 milhão por ano.

Como nome turístico, Olinda é o principal em PE.

Temos de cuidar disso, mas com responsabilidade.

Queremos o turista que sente, beba, coma, passeie, que tenha consciência da 

preservação.

Não adianta investir na recuperação dos monumentos, se não há visitação.

O aluguel de um dia de um momento para um grande evento pode representar o da 

sustentabilidade para um mês todo.

A STDET está levantando imóvel por imóvel para saber qual o uso que se faz do mesmo.

Descobrimos que muita gente ligada à tecnologia adora o SH.

Na Fliporto Digital, a responsável falou que a tecnologia usada no evento estará superada

em um ano, mas os monumentos ficarão mais bonitos e significativos.

O primeiro Fórum de Cidades Históricas, ocorrido em Olinda, em 2009, gerou duas 

associações: a de Cidades Históricas Turísticas e a das Cidades Patrimônio da UNESCO 

no Brasil.
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Havia o complexo do brasileiro que tinha receio de mostrar nossos sítios históricos por 

serem mais novos que os da Europa, mas isso mudou.

A EMBRATUR vai fazer chamadas nas feiras e  nas embaixadas colocando Olinda como 

carro chefe.

Sente falta em Olinda que o Poder Público coloque à disposição de pessoas de baixa 

renda assistência técnica gratuita para que as pessoas não façam obras erradas, fora do 

padrão.

Seguiu a apresentação mostrando fotos de suas experiências fora do Brasil. Informando 

que na França tem um carrinho em que você aperta um botão e o equipamento chega e 

dá uma volta turística, retornando ao ponto em que você pegou. Em Avignon, tem um 

trenzinho.

Na Colômbia também tem trens, como em Cartagena.

No Panamá, no SH, numa praça, foi feito um estacionamento.

Em Cascais, numa fortaleza, foi feito um hotel butique.

Desde que se use os conceitos da lei de preservação com respeito à legislação locale que

não prejudique outros.

Em SH, o comércio é caro, daí a necessidade de se revisar a legislação sobre o SH.

Na França, para usar a calçada, o comerciante paga mais pelo uso do espaço, portanto, 

se você quer ser servido na calçada, os preços são mais altos, diferentemente do preço 

cobrado pelo mesmo pedido, se for no balcão, que é mais barato.
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KLEBER DANTAS

ALEXANDRE, pede a palavra para dizer que os debates devem ficar para hoje ainda.

VERA MILET acha que os outros usos do SH também devem ser discutidos ainda hoje.

KLEBER DANTAS falou que mora há 30 anos no SH e que tem negócios no lugar há 15 

anos. 

Acho que morador não deve sobrepujar os negócios e vice-versa.

Diz que há um falso debate de conflito.

Há uma ideia a ser implementada em que se liga a Praça de Boa Viagem ao Alto da Sé.

O turista não vai a um lugar só para conhecer, mas para sentir o local também.

Olinda tem um cenário que todos querem usar e envolver os moradores nesse uso.

Preservar a cidade meramente dependendo de recursos públicos isso não vai acontecer.

Como manter a população aqui e enfrentar a especulação imobiliária no SH?

Olinda, diferentemente de outros SH no Brasil, tem gente.

HÉLVIO apoia a colocação de Vera Milet sobre o desenvolvimento sustentável.

MAURÍCIO Olinda escolheu o SH para estimulara Economia Criativa e não só o turismo. 

Juntos, artesão, cantor, tecnologia, por isso, as novas escolas técnicas estão oferecendo 

cursos de cinema, música. A União Europeia escolheu 6 cidades brasileiras como “Cidade

Inteligente” e Olinda é uma delas. E que há uma “start up” de Olinda que produz softwares
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para a Índia. E também informa que as pesquisas e seus resultados podem ser obtidos na

STDET.

PATRÍCIA PEDROSA informa que existe uma lei federal que determina que arquitetos e 

engenheiros prestem assistência técnica gratuita para moradores de baixa renda. 

Discussão com foco no “cinturão de pobreza”.

PLÍNIO VICTOR diz que é boêmio desde 1974 e é historiador e arqueólogo e diz que falta

informação até mesmo para os moradores sobre História da cidade. O produto principal 

de Olinda é sua História e sua importância para o mundo.

ANEIDE falou que fez carnaval em Évora e sobre Évora e disse que é uma cidade que 

vive para si, não para o turismo e a Associação de Moradores de lá é que faz projetos 

para educação patrimonial. A vocação da cidade é moradia e memória. O que falta é 

educação em História para que o aluno/morador entenda a História do seu município.

VERA MILET ressalta que quando ela veio morar em Olinda, no SH, havia comércio local,

mas que depois do título da UNESCO, não tem mais nada, nem farmácia, nem mercado, 

nem padaria... Espanta o nível de degradação da rua do Amparo, que mantinha sua 

integridade e o valor de mercado aumentou e as pessoas foram saindo do SH. Com dois 

cinemas fechados, precariedade e a rua do Amparo, que praticamente só tinha moradores

e esvaziou, dando lugar aos bares. Tem de se fazer um estudo sobre a capacidade do SH

de suportar bares e comércio.

ANDRADE, da STDET e representante da CDL Olinda lamenta a falta de empresários na 

Reunião. Falou que o comércio em Olinda tem crescido muito e disse também que o novo

shopping center que está sendo construído em Olinda vai impulsionar sobremaneira o 
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comércio da cidade, que Olinda, finalmente deixará de ser só a cidade-dormitório do 

Recife.

UM CIDADÃO perguntou quantos comerciantes do SH são filiados à CDL Olinda.

ALEXANDRE O grande momento, acha que essa questão deve ser aprofundada. 

Considera que algumas atividades são necessárias para a população. O “cachorro doido”,

na rua 13 de Maio. Disse que o carro pequeno é mais danoso que os caminhões. Falou 

dos estacionamentos e dos eventos.

EDUARDO LABANCA, ex-morador do SH, acha importante o debate e sente falta do 

pessoal da “economia criativa”. Acha que a rua do Amparo é a que concentra a maioria 

dos comerciantes e a que traz mais problemas para os moradores e fala da dificuldade de

se passar pela rua do Amparo. Sugere que moradores devem ter prioridade no 

estacionamento.

ANEIDE: Informa que a rua do Amparo, antigamente era chamada de rua do Comércio. O 

Varadouro tinha uma miríade de atividades comerciais e hoje não tem mais nada e o SH 

não tem mais nem abastecimento.

XAXÁ fala que a PMO deveria seguir a lei e deveria fiscalizar o cumprimento da 

legislação. Que não quer que a cidade se torne um “shopping” e que tem de se fazer a 

“capacidade de carga” das ruas do SH.

Fechando a reunião, Hélvio falou que a Gestão do SH é uma preocupação nossa e que 

os camarotes já não foram instalados no SH no último carnaval e que entende a 

ansiedade dos participantes.


