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Estevão Britto, Secretário de Planejamento e 
Controle Urbano (SEPLAC)
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Virgens de Verdade – Abraça Brasil”

Gestão do Espaço Público, por Estevão Britto

Por ter chegado com atraso, não pude acompanhar a explanação do secretário da 

SEPLAC.

Antônio Bernardi começou dizendo que ficava pensando em como era difícil ser governo, 

uma vez que tendemos a individualizar, esquecer o coletivo e já se sentir o “dono da rua”, 

se já mora nela há muito tempo.

Em relação à ocupação do logradouro público, acha que o Governo Municipal tem mesmo

que adequar o uso do espaço público em grandes eventos. E que a segurança pública 

tem de ser feita pelo governo.

Eventos de massa é uma bomba relógio, tem tudo pra dar errado, pois sempre pode dar 

alguma coisa errada e o fator segurança é fundamental.

Colocou-se à disposição da SEPLAC para colaborar no que puder para que a segurança 

seja muito bem-feita.

HÉLVIO: Dá pra ganhar dinheiro com eventos em área pública sem cobrar ingressos?

ANTONIO BERNARDI: Abraça Brasil: se o evento custa R$ 100, 00 e eu consigo captar 

R$ 150,00, ou mesmo R$ 120,00, vale a pena. Sugere que a PMO avalie se é 

interessante para Olinda ter o Abraça Brasil.

EDMILSON: Diz que o morador do SH não sabe por que o bloco recolhe no SH, uma vez 

que o SH não está preparado pra receber tanta gente. Reclamou da Avenida Joaquim 

Nabuco, que é cheia de coisas que atrapalham a mobilidade urbana.

ANEIDE: Disse que o vizinho dela falou que houve confusão por causa da mão dupla na 

rua Henrique Dias, onde mora. Também acha que não deve ter evento que arraste mais 

gente ainda para o SH.

XAXÁ: Denunciou que a rua do Guadalupe não tem mais calçada, porque os moradores e

comerciantes cercaram as calçadas em frente às suas casas/estabelecimentos. Com 

relação aos grandes eventos, tem que ver rotas de fuga e também se preocupar com o 

excesso de garrafas que são jogadas na praia.
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CLAUDIA: Informou que os bares Aritana e Maxambomba já entraram com projeto e que 

o mesmo foi aprovado pelo Conselho de Preservação, visando à acessibilidade e 

mobilidade no local (Praça da Maxambomba/Carmo).

FERNANDO AUGUSTO (IPHAN): Trabalha-se muito pouco na prevenção. Acha que 

temos obrigação de saber indicadores com relação às ilegalidades. Existem sim eventos 

que usam os logradouros públicos como privados. Propões uma “descentralização do 

Carnaval”.

SANDRA (inglesa, moradora do SH há 30 anos): Diz que mora na Ladeira da Misericórdia

e recebe gente pelo Carnaval e durante todo o ano. Falta coleta de lixo. A rua onde fica a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos virou um lixão não oficial e 

propõe embelezar a cidade.

PLÍNIO VICTOR: Diz que no dia em que não puder mais beber na calçada, ele vai 

embora. Reivindica que seja recomposto o antigo Sistema Municipal de Preservação. 

Acha que o Carnaval deveria ser estimulado para is para o Bairro Novo/Casa Caiada e 

que voltem a ser fechadas a Rua do Sol e Avenida Sigismundo Gonçalves pelo Carnaval 

e que o fluxo de ônibus volte a ser pela Avenida Manoel Borba, durante o Carnaval.

MAURÍCIO GALVÃO (secretário da STDET): Afirma que em todo lugar se gasta muito em 

eventos como o Carnaval. [Acho que falta alguma coisa, que não anotei na hora]

THIAGO NAGÔ: O bairro do Amaro Branco pede que se olhe mais para lá, pois começa a

haver mansões, o que pode acarretar uma “expulsão branca” das comunidades 

tradicionais do Amaro Branco.


