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Iniciando, procurou responder a uma pergunta recorrente: Por que o Desenvolvimento 

Sustentável não avança no mundo?

[Dar informações recém-coletadas.]

Conceito de Desenvolvimento Sustentável da ONU (1998) [Ver apresentação]

Triângulo que busca Economia – Sociedade – Desenvolvimento Social.

É um princípio do Direito [Ver Apresentação]

Sociedade Urbana (Escola de Chicago)

Teoria Pura do Direito (Kelsen)

“Uma pessoa feliz está bem consigo mesma e também com o ambiente à sua volta”

“A imagem que você tem de si mesmo em relação aos outros e a visão que os outros têm 

sobre você”

“Reproduzimos percepções”

“Algumas percepções dependem das informações”

“O ser humano tem a tendência de ter medo do desconhecido e de se manter repetindo, 

pois a rotina dá tranquilidade ao ser humano.”

“Equilíbrio entre o Social, o Econômico e o Ambiental”

“Desenvolvimento Sustentável não é estabelecer limites, pois a Raça Humana não aceita 

limites, pois os seres humanos estão sempre procurando se superar”

“As Normas Sociais são imperativas”

Como deve ser a Lei? Deve dar mais vantagens ao Ambiente, à Economia, ou ao Social?

Cidade: “Território da diversidade para atender às necessidades” Justiça Social respeitar 

limites.

Mostrou mapas e ortofotocartas mostrando a evolução da Rua da Boa Hora, pois é a mais

antiga ligação com o Recife, depois do Istmo.

“Um dado relevante: a costa de Pernambuco é a mais densamente povoada do Brasil, 
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com 50% da população.”

O que se pode fazer para dinamizar os processos junto à PMO?

A proposta é fazer o processo autodeclaratório para licenciamento de pequenos serviços 

nos imóveis. Afinal, modificar uma casa sem a devida licença é crime.

Também sugere que a GMO seja também uma Guarda Ambiental.

ANEIDE: Por que nas propostas não há incentivo ao morador com relação a desconto no 

IPTU?

Se implantar licenciamento autodeclaratório

HELVIO: Em levantamento feito, constatou-se que 90% dos vizinhos de fiteiros cobram 

uma “taxa” dos mesmos.

MAURÍCIO GUSMÃO (secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e 

Tecnológico): Gostou da presentação e voltou à questão do assessoramento dos 

arquitetos e engenheiros para a população de baixa renda do SH. Reitera a importância 

desse serviço. Existem problemas comuns: caixas d'água azuis por exemplo. Propõe 

criação de Centro de Estudos para estudar essa questão da falta d'água para sugerir 

soluções para questões mais importantes. Adesivagem é imposta.

ANEIDE: Não quer fugir do tema e acha que uma das coisas que torna o SH um tanto 

passivo são as políticas que em torno dele se coloca. Informa que viu no Facebook que 

um jovem diz que o Memorial Arcoverde pode ser invadido por construções.

SÉRGIO BEZERRA (Morador, presidente do Conselho de Políticas Culturais do Município 

de Olinda): Fizemos um Plano Municipal de Cultura, propondo diretrizes para a política 

cultural, mas todo mundo só quer vir para cá (SH). A grande maioria é a favor do 

ordenamento dos SH, e é contra os bares. O que fazer com essas pessoas que não têm 

um ponto e colocam seus isopores junto às casas dos cidadãos? O que se pode 

realmente fazer? Olinda passar por um ordenamento social e econômico.

PATRÍCIA PEDROSA: Desenvolvimento sustentável é coletivo, não individual. 

Desenvolvimento de uma Ética da Preservação. Conservação integrada.
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WELLINGTON (Meio Ambiente): Estimular a preservação do ambiente no SH, nos 

quintais do SH. Estimular o morador e pensar em área de …

TIAGO: Cultura é total, inclusive no SH. A questão é investimento. Aqui se investe mais 

que em outras áreas de Olinda. Não há “congestionamento cultural”.

EDMILSON (SODECA): O Carnaval também tem de ser sustentável. Gestão 

compartilhada. Educação patrimonial é muito importante de acontecer. SH ter seu próprio 

plano de gestão. Necessidade de inventariar os quintais do SH.

ALBERTO: Tem de se preocupar com os moradores e acha que tem de ter moradores e 

bares. Reclama da falta de divulgação deste evento. Também fala que só nos 4 Cantos 

tem cinco bares, como vai botar a população em relação...

ANEIDE: Bares e sustentabilidade. Acha que a parte baixa é melhor para os bares.

ALEXANDRE: Diz que a parte baixa é mais efervescente.

MARCO AURÉLIO: Acha que organização do evento deve dar mais tempo para as 

pessoas falarem. Diz também que por um problema de credibilidade é que faz com que 

muitos donos de hotéis não venham para Olinda.

MARCELO SANTA CRUZ: Embutimento da fiação foi muito bom e tem de ser rigoroso 

com o disciplinamento. Acha que deve haver mobilização.

PLÍNIO: Só se pensa em Olinda como produto vendável.


