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“O Brasil deve
dar maiores
responsabilidades
aos prefeitos em
matéria de segurança”

C6 D I A R I O ddddeeee PPPP EEEE RRRR NNNN AAAA MMMM BBBB UUUUCCCC OOOO - Recife, quinta-feira, 14 de março de 2013vida urbana
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

C M Y K

C M Y K

C6

O
que uma rua iluminada, calçadas aces-
síveis, espaços de convivência, parques,
centros de serviços para o cidadão, biblio-

tecas e transporte público de qualidade têm a
ver com segurança pública? Em Bogotá e Mede-
llín, a resposta é tudo. Maculadas pelo histórico
de violência do país, reduto das Farc (Forças Ar-
madas Revolucionárias da Colômbia) e do narco-
traficante Pablo Escobar, morto em 1993, em Me-
dellín, as cidades resolveram colocar um ponto
final nessa trajetória e mostrar ao mundo que po-
deriam ser lugares bons para se viver. Para con-
seguir o feito, os prefeitos decidiram apenas as-
sumir o papel deles: cuidar da cidade integralmen-
te. Bogotá e Medellín não zeraram a conta da
violência, mas podem se orgulhar por terem de-
volvido à população uma paz social e de espíri-
to que não se podia ter quando os criminosos di-
tavam as regras do jogo.

No centro de Bogotá, uma intervenção emble-
mática aconteceu na região do antigo Cartucho,
uma espécie de cracolândia onde se podia en-
contrar de drogas a matadores de aluguel. A pre-
feitura, que é responsável pela gestão da polícia,
comprou a briga com os criminosos, retirou to-
dos os casebres e transformou a área no Parque
Tercer Milenio. Em San Javier, que já foi uma das
favelas mais perigosas de Medellín, os resulta-
dos desse modelo de gerenciamento são reco-
nhecidos pelos moradores. “Sem a reforma do es-
paço e a presença da polícia, não teria havido di-
minuição da violência”, admite o técnico de ar-
condicionado Jhonny Benjumea, 22 anos. O lo-
cal sofreu intervenções urbanísticas como um
parque-biblioteca, teleféricos e escadas rolantes,
mas ainda convive com conflitlite com conf os internos. “É
preciso reconhecer que o bairro está mais segu-

ro, mas ainda temos fronteiras invisíveis”, con-
firma o professor de dança Andrés Posada, 17.

Nas duas cidades, a estratégia adotada foi a
de cuidar da prevenção, mas sem deixar de la-
do a repressão. Em vez de ampliar o efetivo, os
policiais tiveram aumento salarial e foram qua-
lificados para serem parceiros do cidadão e agi-
rem com dureza quando necessário. “É o que
eles chamam de segurança cidadã, um concei-
to diferente que inclui o aparelho repressivo,
com a polícia, o judiciário e a prisão, e o pre-
ventivo, com bairros de qualidade e centros de
mediação de conflitlitmediação de conf os e acesso à Justiça. Se o
prefeito tiver esse entendimento do espaço ur-
bano, já estará contribuindo para a seguran-
ça”, analisa o secretário de Segurança Urbana
do Recife, Murilo Cavalcanti, estudioso do mo-
delo implantado em Bogotá e Medellín. A pre-
venção, na visão dos colombianos, quer dizer
não somente cuidar dos espaços públicos, mas
aproximar o cidadão da Justiça e da polícia. A
dona de casa Luzmary Echavarría, 38, era agre-
dida fisicamente pelo companheiro e só criou
coragem para denunciá-lo porque havia uma Ca-
sa da Justiça perto de sua residência, em San-
to Domingo, Medellín. “Soube que poderia ter
ajuda e procurei o serviço. Visitaram a minha
casa e pediram para ele nos deixar em paz. Gra-
ças a Deus, ele foi embora. Hoje, sinto-me mais
tranquila e segura com meus filhos”, comenta.

Já no Recife, a segurança foi, historicamen-
te, tratada como um assunto apenas do estado,
o que resultou numa geração de prefeitos omis-
sos em relação ao assunto. Agora, a atual ges-
tão está prometendo assumir sua parte na se-
gurança da cidade a partir do trabalho a ser rea-
lizado pela recém-criada Secretaria de Segu-

rança Urbana. Na pauta, a concepção de espa-
ços de convivência cidadã nas áreas mais vul-
neráveis como arma contra a violência. Para
Djanine Oliveira, 36, moradora dos Coelhos,
um dos bairros mais perigosos do Recife, o ra-
ciocínio faz sentido. “Onde eu moro não tem
nada para fazer. A gente vive com os pés na la-
ma e dividindo a comida com os ratos. O que
sobra para os jovens é a droga e a violência. Se
pelo menos o lugar fosse melhor, acho que da-
va para pensar em ter um futuro”, acredita.

“Em relação à segurança, se o poder pú-
blico quer obter resultados, precisa dese-
nhar e executar uma política integral que
vai da prevenção (mão amiga) ao uso le-
gítimo da força (mão dura). “Não se pode
falar no avanço que Bogotá apresentou
na área de segurança pública sem citar o
nome de Hugo Acero Velásquez. Atual-
mente trabalhando como consultor inter-
nacional de segurança cidadã, já ocupou
cargos importantes na Colômbia, como a
subsecretaria de segurança de Bogotá e
a assessoria do Conselho de Paz da Pre-
sidência da República. Sociólogo e espe-
cializado em convivência cidadã, Hugo
Acero conduziu a redução das taxas de
homicídio na capital colombiana e acre-
dita que só se combate a violência com
prefeitos diretamente responsabilizados
pela segurança em suas cidades.

Qual o papel que as prefeituras na Co-
lômbia têm em relação à segurança pú-
blica?
Os prefeitos são os responsáveis legais pela
segurança. Na Colômbia, entende-se que eles
têm a maior probabilidade de obter êxito
nessa matéria pelo fato de estarem mais per-
to dos problemas e das necessidades dos ci-
dadãos e por conhecerem melhor seus mu-
nicípios. Por outro lado, o crime comum e
organizado manifesta-se nas ruas, nos espa-
ços públicos das cidades, e é aí onde ele de-
ve ser enfrentado com a participação dos
prefeitos e de todas as autoridades de segu-
rança e justiça nacionais e locais. Sem essa
liderança, o trabalho em equipe das insti-
tuições responsáveis por esse assunto e um
plano integral é muito difícil enfrentar os cri-
minosos que estão organizados e, em mui-
tos casos, trabalham em equipe.

É um recado para que o Brasil reveja a
participação dos prefeitos no assunto
da segurança?
O Brasil deve avançar e dar maiores respon-
sabilidades aos prefeitos em matéria de se-
gurança. Se não for dessa forma, será mui-
to difícil enfrentar a violência e a delin-
quência.

Como funciona, na prática, a política da
mão dura e da mão amiga empregada
em Bogotá?
Em matéria de política de segurança cidadã,
se o poder público quer obter resultados,
precisa desenhar e executar uma política in-
tegral que vai da prevenção (mão amiga) ao
uso legítimo da força na repressão do deli-
to (mão dura). As políticas que se fundamen-
tam somente em uma dessas duas ações fra-
cassam ou não têm bons resultados.

Cuidar do espaço público, administrar os recur-
sos com transparência e programar as ações em
curto, médio e longo prazo. Para mudar a cara
de uma cidade, não é preciso mágica. Basta ter
diretrizes e ser fiel a elas. Bogotá e Medellín fi-
zeram essa opção e hoje servem de exemplo pa-
ra toda a América Latina. O Recife também está
disposto a seguir pelo mesmo caminho. O desa-
fio é grande, mas não impossível de ser supera-
do. O próprio prefeito Geraldo Julio, à frente do
executivo municipal pela primeira vez, já o in-
cluiu na pauta do governo. A promessa da atual

gestão é deixar para a cidade um planejamento
para os próximos 24 anos, quando o Recife com-
pletará 500 anos.

A Prefeitura do Recife está estruturando dois
tipos de planejamento. O primeiro, interno,
pretende montar um novo modelo de gestão pú-
blica que preze pela eficiência e pelo foco nos
resultados. O segundo, externo, refere-se à or-
ganização da própria cidade que será tratada
em todos os seus aspectos. Para elaborar esse pla-
no para o futuro da capital pernambucana, se-
rá feita, primeiramente, uma minirreforma ad-

ministrativa, criando órgãos com competência
para planejar. Em seguida, toda a legislação ur-
banística em vigor será revista para estar em
conformidade com as necessidades presentes e
futuras da cidade.

A proposta é que o Recife dos 500 anos seja
construído em parceria com a sociedade que já
vem apresentando suas sugestões em fóruns pa-
ralelos. Um dos projetos mais consistentes apre-
sentados até então é o Water Tree, idealizado pe-
lo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Per-
nambuco (CAU-PE). Ele se apropria da árvore co-

mo conceito para entender o território do Reci-
fe. “A base da árvore seria o mar, o tronco, as ba-
cias do Capibaribe, Beberibe e Tejipió, os galhos,
os canais e, entre eles, estão as florlortão as f es e os frutos,
que são as pessoas”, explicou o presidente do
CAU-PE, Roberto Montezuma. A ideia é, justa-
mente, descortinar a cidade a partir de suas
águas. Os canais seriam urbanizados e, em segui-
da, os bairros. Já as margens dos rios receberiam
parques metropolitanos, valorizando não ape-
nas os recursos naturais como a relação afetiva
que o recifense tem com seus rios.

Prefeitura quer pensar o Recife do futuro

O modelo de segurança-cidadã implementado nas
cidades de Bogotá e Medellín é o tema que encerra a série
Cidades possíveis. Conceito que estabelece uma relação
de complementaridade entre os aparelhos repressivo e
preventivo e que virou referência para a América Latina
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Comunidade não
teme mais a

polícia, que foi
requalificada e

ganhou
aumento salarial

Casa da Justiça, em Santo Domingo,
Medellín, é o canal com o Judiciário
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