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RESUMO 

Este artigo busca elaborar uma reflexão acerca da requalificação da área central do Recife 

e suas consequências para a dinâmica socioespacial no bairro de São José, a partir da 

lógica de planejamento urbano estratégico na produção do espaço urbano. A partir da 

década de 1990, a área central do recife vem recebendo investimentos públicos e privados 

visando recuperar espaços deteriorados de uso e funções diversas e aumentar a atratividade 

do espaço. Entretanto, essas estratégias de requalificação na área central do Recife são 

direcionadas a uma classe privilegiada específica. Diante dos problemas consequentes, 

desse formato de apropriação do espaço, é necessário que as políticas públicas busquem 

uma redefinição do padrão de ocupação do espaço central a partir de projetos que se 

adequem às condições da realidade da área central do Recife, preservando os aspectos 

socioespaciais sem motivações excludentes.  

Palavras-chave: Planejamento estratégico urbano, Requalificação urbana, Desigualdade 

socioespacial.  

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

É preocupação deste artigo analisar as estratégias de requalificação urbana na área central 

do Recife/PE, apontando as consequências para a dinâmica socioespacial do bairro de São 

José. Estas estratégias viabilizadas por investimentos públicos e privados alteram a 

organização socioespacial, mostrando-se intimamente relacionadas a reprodução das 

desigualdades sociais, uma vez que, a apropriação do espaço favorece os interesses de 

classes específicas.  

 

Uma das mudanças mais importantes no processo de estruturação do espaço urbano é a 

redefinição do papel do centro das cidades quando analisamos o processo de urbanização. 

Historicamente, a área central concentrou grande parte das atividades comerciais, serviços, 

gestão pública e privada e outras estruturas fundamentais para a cidade como sistema de 

transportes. Com o processo de crescimento e expansão das cidades surgiram novos 

núcleos centrais secundários, o que entre diversos outros fatores colaborou para a 

desvalorização das áreas centrais.  

 

Com o propósito de revalorização desses espaços, os centros urbanos, principalmente os 

históricos, vêm passando por estratégias de requalificação no sentido de aumentar a 

atratividade do espaço, como por exemplo, a implantação de grandes empreendimentos em 

espaços subutilizados. Embora a requalificação proponha dinamizar a economia mantendo 

as características socioculturais, com os projetos de requalificação urbana alinhados ao 

planejamento urbano estratégico nos últimos anos, a condição de centro significou muito 

mais sob o ponto de vista mercadológico.  
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Nesse sentido, este artigo se estrutura em dois capítulos, o primeiro aborda o planejamento 

urbano estratégico e a produção do espaço urbano enquanto produto social alinhado a 

lógica de acumulação capitalista. O segundo capítulo refere-se as intervenções urbanas de 

requalificação na área central do Recife enquanto estratégias mercadológicas que 

contribuem para a produção da desigualdade socioespacial no bairro de São José.  

 

 

2  O PLANEJAMENTO URBANO ESTRATÉGICO E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO  

 

Inspirado no planejamento empresarial, o planejamento estratégico é utilizado na gestão 

urbana tendo em vista a crescente competição entre territórios, especialmente entre 

cidades. “É a constatação da competição entre cidades que autoriza a transposição do 

modelo estratégico do mundo das empresas para o universo urbano, como é ela que 

autoriza a venda das cidades e o emprego do marketing urbano [...]” (VAINER, 2000, 

p.99) 

 

A nova questão urbana tem como lógica central a problemática da competitividade urbana, 

onde a cidade é vista como mercadoria a ser vendida num mercado competitivo guiado por 

interesses empresariais globalizantes. Nesse sentido, o que está a venda nas cidades são 

atributos específicos que constituem, de uma maneira ou de outra, insumos valorizados 

pelo capital transnacional, como por exemplo infraestruturas, subsídios, favores fiscais, 

apoios institucionais e financeiros.  
"O governo local deve promover a cidade para o exterior, desenvolvendo 

uma imagem forte e positiva apoiada numa oferta de infra-estruturas e de 

serviços (comunicações, serviços econômicos, oferta cultural, segurança 

etc.) que exerçam a atração de investidores, visitantes e usuários 

solventes à cidade e que facilitem suas 'exportações' (de bens e serviços, 

de seus profissionais etc.)" (Castells & Borja, 1996 apud Vainer, 2000, 

p.80 ). 

Para Vainer (2000) é possível enxergar uma certa padronização nas propostas contidas em 

planos estratégicos, sejam quais forem as cidades: todos devem vender a mesma coisa aos 

mesmos compradores que têm, invariavelmente, as mesmas necessidades. Vale lembrar 

que a abertura para o exterior é claramente seletiva, a mercadoria-cidade tem um público 

consumidor muito específico e qualificado. Nesta construção do discurso do planejamento 

estratégico, a cidade não é apenas uma mercadoria mas também, e sobretudo, uma 

mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais compradores: capital 

internacional, visitantes e usuários solváveis.  

 

Neste modelo de planejamento e gestão urbana, a cidade assume numa relação dialética, 

uma forma passiva de objeto (mercadoria) e uma forma ativa de sujeito (empresa). Nesse 

sentido, para garantir que a cidade-empresa alcance a eficácia, ou seja, a produtividade e 

competitividade condizente com uma empresa tomam destaque no planejamento urbano os 

grandes os empresários.  

 

O planejamento estratégico assinala a necessidade da "articulação público-privada tanto na 

definição de objetivos e programas como na execução de linhas de ação e de projetos e na 

gestão de serviços" (Borja & Fom, 1996, apud Vainer, 2000, p.88). Privado aqui é 

entendido como o interesse privado dos capitalistas, aparece no mesmo campo semântico 
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de expressões como iniciativa privada, privatização e outras que remetem a capital, 

capitalistas, empresários capitalistas. 

 

Na busca para se tornarem mais atrativas para o capital, as cidades procuram no mercado 

insumos para realizarem suas funções. Assim, a produtividade, competitividade e 

subordinação dos fins à lógica do mercado, são características presentes no 

empreendedorismo como modelo gestão adotado pelas cidades.  
O novo empreendedorismo tem, como elemento principal, a noção de 

parceria „público-privada‟, em que a iniciativa tradicional local se integra 

com o uso dos poderes governamentais locais, buscando e atraindo fontes 

externas de financiamento, e novos investimentos diretos ou novas fontes 

de emprego. (HARVEY, 2005, p. 172) 

Numa relação inversa, não mais o capital busca vantagens locacionais, mas as localidades 

é que competem entre si, oferecendo vantagens locacionais para atrair os capitais. Nesse 

sentido, a parceria público-privada é utilizada para dinamizar os processos de intervenção 

urbana, onde a esfera pública atrai fontes externas de financiamento.  

 

Para Harvey (2005. p. 171) a “reorganização da vida urbana está em outra parte, ou pelo 

menos numa coalização de forças mais ampla, em que o governo e a administração urbana 

desempenham apenas papel facilitador e coordenador”. Nessa perspectiva, valoriza-se o 

estabelecimento de uma governança urbana, enquanto um processo de gestão que supera o 

âmbito restrito ao poder público e que envolve os diversos atores de forma compartilhada.  

 

O desenho de cidade empreendedora elaborado por Harvey (2005) pressupõe estratégias 

fundamentais para sua implementação. Primeiramente a cidade deve oferecer vantagens 

locais para atrair investimentos nacionais e internacionais. Algumas vantagens derivam da 

base de recursos ou da localização, mas outras vantagens podem ser criadas através de 

subsídios (renúncias fiscais, aquisição de terrenos, crédito barato), de flexibilização 

legislativa, oferta de mão-de-obra e infra-estrutura urbana. Oura estratégia é melhorar sua 

posição competitiva com respeito à divisão espacial de consumo. A cidade tem de parecer 

um lugar inovador, estimulante, criativo e seguro para se viver ou visitar, para divertir-se e 

consumir. Em terceiro lugar oferecer um polo de serviços avançados referentes às altas 

finanças, ao governo, à coleta de informações e ao seu processamento (incluindo a mídia). 

Entretanto isso representa grandes investimentos em transporte e comunicações e na oferta 

de espaço adequado de trabalho, equipado com as ligações internas e externas necessárias 

para minimizar os tempos e os custos das transações. Por ultimo, garantir a redistribuição 

de superávits pelos governos centrais para o desenvolvimento social (saúde, educação, 

moradia etc).  

 

Na perspectiva de criação de espaços de oportunidades na cidade empreendedora, o 

planejamento e gestão urbana podem ser visto como instrumento de valorização do espaço 

para a venda ou consumo da cidade.  
A valorização de regiões urbanas degradadas, a inovação cultural e a 

melhoria física do ambiente urbano (incluindo a mudança para estilos 

pósmodernistas de arquitetura e design urbano), atrações para consumo 

(estádios esportivos, centros de convenção, shopping centers, marinas, 

praças de alimentação exóticas) e entretenimento (a organização de 

espetáculos urbanos em base temporária ou permanente) se tomaram 

facetas proeminentes das estratégias para regeneração urbana. 

(HARVEY, 2005, p. 176) 
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A apreensão do espaço e seus elementos constitui fator diretamente relacionado com a base 

material do modo de produção capitalista e os aspectos de sua dinâmica. O espaço é “um 

produto social resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes 

que produzem e consomem o espaço” (CORRÊA, 2002, p.11).  

 

Para Carlos (1994, p.163) “no que se refere à cidade, ela é analisa também em sua 

dimensão histórica, produto da divisão do trabalho. Isso significa que a cada momento, a 

cidade vai assumir dimensões e conteúdos diferentes”. Hoje, sob o capitalismo, a cidade é 

analisada, pelo processo de acumulação, como condição para a produção do capital em 

uma escala cada vez mais ampliada. Ela está, assim, submetida às leis de acumulação 

capitalista. Daí a estreita relação entre o capital e o processo de urbanização.  

 

As cidades são também analisadas como produto das relações socialmente produzidas, nas 

quais se dá a influencia de um conjunto de agentes que tecem processos determinantes para 

a constituição do espaço urbano. É na articulação desses agentes que incorporam os 

diversos sentidos da dinâmica urbana, que a disputa pela cidade acontece, visto que, os 

agentes produtores do espaço urbano não se apresentam como blocos monolíticos, muito 

pelo contrario, estão a todo momento produzindo novos arranjos de forças sociais no 

sentido de fortalecer seus papeis enquanto grupos de decisão.  

 

Corrêa (2002) coloca que, a cidade enquanto produto social contextualizada a partir da 

leitura espacial do ciclo de reprodução do capital produz uma serie de processos distintos, 

que por sua vez não são excludentes, pois podem ocorrer simultaneamente ou ainda de 

forma complementar. Esses processos criam funções e formas espaciais, ou seja, criam 

atividades e suas materializações, cuja distribuição espacial constitui a própria organização 

espacial urbana. São os processos espacial, responsáveis imediatos pela organização 

espacial desigual e mutável da cidade capitalista. A compreensão da organização espacial é 

um elemento importante para entender as consequências espaciais desencadeadas por um 

fenômeno estudado.  

 

No processo de construção e transformação do espaço urbano, insere-se a discussão sobre 

apropriação e produção do espaço urbano e sua transformação em mercadoria, que acarreta 

diversas formas de uso e ocupação do solo. Isto ocasiona diversas formas, usos e funções 

do espaço e tende a desenvolver espaços supervalorizados em detrimento a outros 

marginalizados. Entretanto, o espaço urbano não é imutável, de forma que, nesses espaços 

desvalorizados são inseridos vetores constitutivos de um processo de valorização-

desvalorização-revalorização das diferentes parcelas da cidade. 

 

Os centros urbanos de diversas cidades como Barcelona e Londres, foram exemplos de 

áreas desvalorizadas que tiveram como estratégias de revalorização, projetos de 

requalificação urbana, trazendo para essas áreas não apenas capital relacionado ao turismo, 

indústria e comércio, mas também ao mercado imobiliário. (SERAFIM, 2012). 

 

A requalificação de áreas centrais urbanas constitui um conjunto de ações estratégicas 

ligadas a melhorias na utilização dos espaços e inserção de atividades geradoras de ganhos 

econômicos, com vistas a aumentar a atratividade do espaço.  
Desde alguns anos, as áreas centrais começam a ser vistas pelo governo 

federal e pelos governos municipais como locais de oportunidades para 

geração de atividades e receitas, assim como produção habitacional. O 

discurso atual da reabilitação mistura motivações e propostas diversas, 

que incluem a requalificação (incluindo a recuperação do patrimônio, a 
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atração de novos tipos de atividades e moradores, melhoria ambiental, 

algumas vezes a „limpeza social‟), o repovoamento (inclusive como 

contraponto à expansão urbana) e, mais recentemente, os projetos 

integrados que aproveitam grandes terrenos públicos junto às orlas 

marítimas ou fluviais (Bidou-Zachariassen, 2006, p.13). 

Desde a década de 1980, o termo requalificação foi utilizado de forma positiva, ressaltando 

uma ideia de melhoramentos em uma área degradada, abandonada. Com a tendência que 

surgiu na Europa, denominada gentrificação, o processo de requalificação urbana passou a 

ter uma conotação negativa, justificada pela visão de que esta possibilitaria a gentrificação, 

que por sua vez, significava um urbanismo excludente, no qual expulsa as camadas mais 

pobres das zonas centrais, promovendo uma “higienização social” (BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006). Assim, o processo de requalificação de áreas centrais, 

notadamente aquelas de valores históricos e culturais, tem sido objeto de vários debates e 

investigações no que diz respeito ao seu papel na construção de novos padrões de 

características físicas e da composição socioeconômica. 

 

 

3  ESTRATÉGAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E A PRODUÇÃO DA 

DESIGUALDE SOCIOESPACIAL NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ - RECIFE 

 

Assim como em outras cidades brasileiras, a área central do Recife apresentou um 

decréscimo de população residente nas últimas décadas. Apesar de já ter sido uma área 

habitacional durante a ocupação holandesa do século XVII até inicio do século XX, sua 

consolidação se deu ao longo do tempo como zona comercial e de serviços. Diversos 

fatores levaram à desvalorização da área central do Recife, como a redução das atividades 

portuárias no final do século XX, a expansão dos núcleos urbanos com a oferta de terrenos 

em outras áreas do Recife, o surgimento de novas centralidades com incremento de 

serviços e infraestrutura em áreas mais afastadas do centro.  

 

Com o propósito de reverter essa situação de desvalorização, foram realizados alguns 

programas de intervenção urbana na área central do Recife. As primeiras propostas 

partiram do interesse de preservação de patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, com 

o Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife em 1976. 

Já em 1988, o Plano de reabilitação do bairro do Recife buscou ampliar as ações para a 

promoção social mantendo as características tipo-morfológicas existentes. Na década 

seguinte, com o Plano de Revitalização do bairro do Recife, em 1993, o enfoque se deu na 

dimensão econômica. Desde então a área central do recife vem recebendo investimentos 

públicos e privados para requalificação urbana, visando recuperar espaços deteriorados de 

uso e funções diversas e aumentar a atratividade do espaço.  

 

Dentre alguns exemplos de intervenções urbanas da área central do Recife, podemos citar: 

o projeto Morar no Centro (2000-2005) com foco em empreendimento imobiliário para 

fins habitacionais; a implantação do Porto Digital (2000), parque tecnológico referencia em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa (EC); a reabilitação 

urbana dos polos Bom Jesus e Alfandega (1995 – 2000) com objetivos – previstos no 

Plano de Revitalização do bairro do Recife – voltados para o turismo e lazer; o Projeto 

Complexo Turístico Cultural Recife/Olinda (2003 - 2005); a construção das “torres do Cais 

de Santa Rita” (2006) empreendimento imobiliário para fins habitacionais de alta renda; o 

Projeto Porto Novo (2010) também voltado para o turismo e lazer e o Projeto Novo Recife 

(2009) complexo residencial e empresarial.  
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Ao fazer uma breve revisão histórica das principais intervenções empreendidas no Centro 

Histórico do Recife, Menezes (2015) demonstra que as intervenções urbanas recentes 

permanecem estimulando as atividades institucionais, de lazer/turismo, comércio e 

serviços e as propostas que contemplam a reabilitação do uso habitacional sofrem com a 

descontinuidade por falta de interesse e de recursos.  

 

Tomando como principais elementos de análise os projetos de intervenção urbana no 

centro histórico e a evolução dos domicílios e da população residente, a autora aborda a 

questão da perda do protagonismo da habitação no centro histórico e a defesa da 

diversidade de funções no espaço urbano – residencial, comercial, prestação de serviços, 

institucional etc – como estratégia mais adequada para a requalificação do centro histórico 

do Recife. Complemento que é possível identificar um resgate da habitação na área central 

do Recife, por intermédio da iniciativa privada, entretanto direcionado para uma classe 

média/alta, como exemplos de empreendimentos imobiliários, o projeto das “torres do cais 

de Santa Rita” e o projeto Novo Recife. Nesse sentido a habitação tem caráter de atração 

de novos moradores e não permanência dos atuais. 

 

O projeto do Complexo Turístico Cultural Recife – Olinda (2003 – 2005) que previa 

intervenções urbanas na faixa litorânea entre os centros históricos das duas cidades 

identificadas como territórios de oportunidades para atração de empreendimentos, divide a 

área em doze setores, cada um com diretrizes específicas. De maneira geral as intervenções 

foram agrupadas em dois grupos: (i) áreas de renovação urbana, abrangendo setores 

subutilizados e ociosos os quais deveriam passar por processo de urbanização para atrair 

novos residentes e fixar os atuais; (ii) áreas de requalificação urbana, abrangendo os 

setores que possuem assentamentos informais e de baixa renda os quais deveriam passar 

por processo de integração a cidade.  

 

As diretrizes urbanísticas e estratégias de implementação do projeto Recife-Olinda 

serviram de referencias para introduzir na área central do Recife, especificamente no bairro 

de São José, um outro padrão de moradia. Em 2006, foram construídos dois edifícios 

residenciais de alto luxo com 41 pavimentos cada, conhecidas como as “torres gêmeas”. 

Apesar da empresa responsável pelo empreendimento o enquadrar como estratégia para 

requalificação da área, tal empreendimento recebeu críticas de diversas classes da 

sociedade, pois a tipologia dos edifícios difere do padrão existente ao entorno, tanto do 

ponto de vista cultural paisagístico quanto do ponto de vista social.  

 

A desigualdade socioespacial no bairro da São José pode ser observada a partir de 

indicadores como a renda per capta. Na figura 1, destaca-se que a parcela do bairro de São 

José apresenta características semelhantes às Zonas Especiais de Interesse Social
1
 do 

Coque e Coelhos, tendo menor renda per capta. Outra parcela do bairro, onde se localiza o 

empreendimento habitacional do Cais de Santa Rita apresenta maior renda per capta.  

 

                                                 
1
 De acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife (Lei 16.176/96) as Zonas Especiais de 

Interesse Social - ZEIS - são áreas de assentamentos habitacionais de população de baixa renda, 

surgidos espontaneamente, existentes, consolidados ou propostos pelo Poder Público, onde haja 

possibilidade de urbanização e regularização fundiária. 



7 

 

 
 

Figura 1: Mapa da Renda per capta do bairro de São José. Fonte: PNUD – Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2010).  

 

Esta configuração socioespacial entre as parcelas do bairro de São José repete-se com o 

indicador de percentual de vulneráveis a pobreza, cuja primeira apresenta mais de 56% das 

pessoas que vivem em domicílios vulneráveis à pobreza (com renda per capita inferior a 

1/2 salário mínimo de agosto de 2010) e a segunda apresenta cerca de 7% de vulneráveis. 

Outro indicador que também apresenta semelhança nesta configuração é o percentual de 

pessoas em domicílios com paredes inadequadas (paredes não são de alvenaria nem de 

madeira aparelhada), cuja primeira apresenta cerca de 7% enquanto a segunda, apenas 

menos de 0,5%
2
.  

 

Um ponto central entre as intervenções urbanas na área central, como as torres do Cais de 

Santa Rita, e as características socioespaciais do bairro de São José é a reestruturação da 

organização socioespacial principalmente no que se refere a estratificação social e 

fragmentação residencial no bairro de São José.  

 

A questão do acesso a moradia na área central principalmente na dificuldade de acesso da 

população ao mercado de trabalho e consequentemente ao mercado imobiliário e a 

incapacidade das políticas públicas habitacionais de atender a demanda da população 

excluída dessa produção empresarial, gerando um cenário em que a principal alternativa é 

a produção popular da habitação. 

 

Sobre o uso do solo na cidade do Recife, Helenilda Cavalcanti ressalta que o Estado, 
como fiador da acumulação do capital, não pode permitir um desafio 

frontal à posse privada da terra. Por sua vez, como legítimo mediador da 

ordem social, ele tem de atender às dificuldades da população, 

impossibilitada de sustentar o ônus de comprar ou alugar moradias nas 

terras supervalorizadas da cidade. (CAVALCANTI, 2008, p.38) 

 

                                                 
2
 Fonte: PNUD – Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2010). 
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As habitações de interesse social, por exemplo, tornam-se muitas vezes inviáveis no centro 

histórico, pois o custo da requalificação é alto para ser assumido por usuários de rendas 

mais baixas como por exemplo o projeto Morar no Centro (2000-2005) onde foi 

revitalizado o Ed. São José. Entretanto, o custo final da obra encareceu o empreendimento 

não favorecendo a população com menos de três salários mínimos. 

 

Na área central do Recife podemos citar três projetos de conjuntos habitacionais, onde a 

produção estatal dessas moradias segue a passos lentos. Na ZEIS do Pilar, o projeto foi 

anunciando em 2000, as obras iniciadas em 2010 e o prazo de conclusão tem previsão para 

2017. Em cinco anos a prefeitura entregou apenas 80 unidades habitacionais das 588 

previstas. 
3
 No bairro de São José, o conjunto habitacional para os moradores das palafitas 

dos Coelhos, prevê 260 unidades habitacionais na Praça Sergio Loreto e 124 unidades na 

Travessa Gusmão. Na Ilha de Joana Bezerra, o conjunto habitacional Vila Brasil prevê a 

construção de 448 unidades habitacionais para os moradores das palafitas de São José. As 

obras foram anunciadas em 2006, iniciadas em 2009 e 2010, e não tem previsão de 

entrega.
4
  

 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grande desafio mediante à complexidade das estratégias de requalificação urbana é que 

os projetos de requalificação da área central do Recife possuem características do 

planejamento urbano estratégico e nesse sentido, contribuem para a produção das 

desigualdades socioespaciais no bairro de São José, uma vez que, as ações são voltadas 

para o interesse de classes sociais mais influente em detrimento a outras menos 

favorecidas.  

 

Ao compreender a cidade como mercadoria é possível estabelecer uma relação entre o 

modo de acumulação capitalista e as desigualdades socioespaciais expressas no espaço 

urbano, a exemplo dos processos de gentrificação, segregação e até mesmo exclusão 

socioespacial. Seguindo a linha de raciocínio expressa, o processo de requalificação de 

uma área central pode apresentar indicadores sobre a existência de uma tendência que 

prepara o espaço, revalorizando-o para a configuração de um novos padrões socioespaciais 

indicados pela força do capital e pelas práticas dos agentes estruturadores do espaço 

urbano.  

 

Muitas das discussões e estudos realizados a cerca das intervenções urbanas na área central 

do Recife, referem-se principalmente aos impactos paisagísticos da área. Entretanto é 

preciso compreender as intervenções não apenas como ações pontuais e sim como projetos 

estratégicos capazes de alterar as formas, funções e usos de uma cidade. Insere-se no 

espaço um novo padrão de moradia, socialização e consumo distinto e não interativo do 

padrão existente no bairro.  

 

 

                                                 
3
 http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/06/16/comunidade-do-pilar-a-

espera-das-moradias-prometidas-186016.php  
4
 http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/02/21/familias-ameacam-invadir-

habitacionais-inacabados-no-recife-169165.php 
 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/06/16/comunidade-do-pilar-a-espera-das-moradias-prometidas-186016.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/06/16/comunidade-do-pilar-a-espera-das-moradias-prometidas-186016.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/02/21/familias-ameacam-invadir-habitacionais-inacabados-no-recife-169165.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/02/21/familias-ameacam-invadir-habitacionais-inacabados-no-recife-169165.php
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