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 Mais do que um conjunto de intenções para a cidade, em um perío-
do eleitoral, o que está aqui apresentado é a consolidação de lutas feitas 
todos os dias por um conjunto de sujeitos. É uma plataforma de engaja-
mento social permanente, construída a partir dos territórios populares, 
das Zonas Especiais de Interesse Social, das ocupações urbanas, da ação 
das organizações e movimentos sociais. Esse Recife de Luta é feito por 
mulheres e homens, compromissadas(os) com a resistência histórica do 
povo dessa cidade, mas também atualizada pelos desafios de hoje. 

 Uma mostra disso foi a campanha de solidariedade que conseguiu 
em meio à pandemia fortalecer 1500 famílias de 33 comunidades da 
Região Metropolitana do Recife com cestas básicas. Nesse período, 
também foi construído um plano de ações concretas para prevenção do 
COVID-19 nas periferias, bem como visando o enfrentamento à violên-
cia contra as mulheres e junto à populações como as pessoas em situação 
de rua, pessoas encarceradas. Desse processo também resultou um im-
portante diálogo com a Defensoria Pública e o monitoramento da situa-
ção dos despejos, da situação da água e do transporte público.

 As propostas aqui trazidas, nesse sentido, não são só desejos possí-
veis, são necessidades urgentes, são passos fundamentais para uma 
cidade que supere a realidade de ser a capital da desigualdade. É por 
isso que exigimos o compromisso com essa agenda. 

Esperamos contar com você. 

Articulação Recife de Luta
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Promoção de uma política de melhoria e ampliação de habita-
ções de interesse social nas ZEIS e áreas populares;







26. Anulação das propostas no processo de revisão do Plano Dire-

tor que flexibilizaram os parâmetros ambientais, permitindo 

construções de projetos imobiliários;

28. Fiscalização para combater a destruição nas matas como em 

Passarinho, garantindo moradia popular e ocupação, quando esta 

se der de forma sustentável;

29. Fortalecimento da política de Educação ambiental;

27.

30.



31.

Investimento na implantação de infraestrutura (a cidade é dividida 

em dois sistemas PPP e PCR); equidade e acompanhamento nas 

áreas pobres;

32. Intensificar a fiscalização de abertura de poço artesiano;

34. Implementação da Política de revitalização dos rios;

35. Revisão das taxas de Iluminação pública para as famílias de 

baixa renda; 
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33.



 

36. Mobilidade focada na vida e não no lucro e na concentra-

ção de poder nas empresas;

37. Realizar debate e levantamentos que possibilitem a im-

plantação da Tarifa zero!

38. Monitoramento de estacionamento na rua;

 

39.



40. Implementação do plano cicloviário;

41. Organização das calçadas;

42. Racionalização das integrações, combatendo o sistema de 

pagamento de duas passagens;

43.



https://recifedeluta.org/

/recifedeluta/recifedeluta

 Assine este compromisso com a cidade do Recife! 

Para aderir à plataforma de propostas 
da Articulação Recife de Luta, entre em contato 

pelo email  rec i fede luta@gmai l .com  
ou pelas nossas redes sociais.

apoio

arte @luizzzamorgado


