ESTELITA: um episódio triste na história do Recife
Diante da truculenta e violenta expulsão, em 17 de junho de 2014, de ativistas do
movimento ‘#OcupaEstelita’ que ocupavam área remanescente do patrimônio da
antiga REFFSA no Cais de José Estelita, no bairro de São José, na zona central e
de preservação histórica da cidade do Recife, onde um consórcio de empresas
pretende implantar o complexo imobiliário denominado ‘Novo Recife’, traduzindo o
sentimento das categorias e profissionais que representam, o Clube de Engenharia de Pernambuco, o Conselho Regional de Economia (CORECON-PE) e o Sindicado dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de Pernambuco vêm a público manifestar que
1. reconhecem a ação do movimento #OcupaEstelita como ideal de cidadania e de
defesa do patrimônio histórico, ambiental e paisagístico da cidade do Recife e legítimo instrumento de manifestação social de protesto e de condenação àquele projeto imobiliário;
2. lamentam que, sem ouvir ponderações da sociedade e reconhecer iniciativas
levadas adiante por importantes entidades e organismos, inclusive a prefeitura do
Recife, com objetivo de minimizar atritos sobre o uso a ser dado àquele área, o
poder judiciário tenha determinado a expulsão dos ativistas que ocupavam a área;
3. repudiam a ação truculenta e violenta ação da Polícia Militar de Pernambuco
contra os ativistas que ocupavam a área, desrespeitando-os e colocando em risco
a sua integridade física;
4. lembram a necessidade de superar as pendências judiciais sobre a efetividade
do processo de transferência da área e sobre o projeto ‘Novo Recife’, inclusive
questionamentos sobre o leilão ocorrido em 2008 e medidas que pedem a suspensão de quaisquer obras em seu interior;
5. reiteram a confiança no diálogo como instrumento de busca de solução alternativa capaz de acomodar os legítimos interesses da cidade e de seus habitantes,
priorizando o bem estar social e a preservação histórica, ambiental e paisagística;
e, finalmente,
6. pedem que, como uma das lições deixadas pelo triste episódio, a prefeitura do
Recife determine a elaboração de um Plano Urbanístico para a cidade.
Recife, 18 de junho de 2014.
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