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NA COLÔMBIA,  

O CRIME JÁ VENCEU

• O que o Brasil pode 

aprender com a triste 

realidade do nosso vizinho 

mais violento  

 

Raul Juste Lores, de Bogotá
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MASSACRES NA PERIFERIA DE BOGOTÁ: ÍNDICE DE 

HOMICÍDIOS ESTÁ ENTRE OS MAIORES DO MUNDO



O SUCESSO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE BOGOTÁ E MEDELLÍN



DECISÃO POLÍTICA



Reconhecer que existe um
problema de violência e que o
prefeito tem responsabilidade

e o dever de enfrentá‐lo.



O prefeito tem que assumir
sua parcela de responsabilidade
diante da violência urbana e da 

desagregação social.





"Primeiro vem a vida, depois vêm as

pessoas, depois vêm os prédios”

Jan Gehl - Arquiteto e urbanista



Cidades para as maiorias



INTEGRALIDADE DE AÇÕES







O MELHOR PARA
OS MAIS POBRES









–Gerard Marin ‐ Sociólogo da Universidade de Groningen

“O ser humano se comporta da maneira como é 

tratado. Se a cidade lhe trata bem, ele se comporta 

da mesma maneira como cidadão”



PLANEJAMENTO
DE CURTO, MÉDIO
E LONGO PRAZOS









TRANSPARÊNCIA
COM RECURSOS

PÚBLICOS







A VIOLÊNCIA NÃO É
SÓ UM PROBLEMA

DA POLÍCIA









–Hugo Acero ‐ Ex‐secretário de segurança cidadã de Bogotá

“É fundamental reconhecer que muitos dos delitos 
que afetam todos os cidadãos têm parTcularidades 
locais, e que suas soluções devem ser abordadas sob 

a liderança dos prefeitos, que são os que mais 
conhecem os problemas e as comunidades 

afetadas.” 



URBANISMO SOCIAL E

ORDENAMENTO URBANO



• As melhores obras

• Os melhores postos de saúde

• Os melhores meios
de transporte público

• As melhores escolas e creches



• As melhores praças / parques / bibliotecas

• Calçadas dignas para os pedestres

• Ordem pública

• Iluminação pública de qualidade



• Acessibilidade / Mobilidade

• Disciplinamento urbano

• Regras para serem cumpridas

• Sistema integrado de fiscalização
e cumprimento das normas















CULTURA CIDADÃ



–Antanas Mockus ‐ Ex‐prefeito de Bogotá

“Não se muda uma cidade se não muda a cabeça das 

pessoas. Bogotá enfrentou a violência e a 

delinquência urbana com políTcas públicas 

integradas, mas fundamentalmente com a difusão 

da cultura cidadã.” 













INFORMAÇÕES PRECISAS
E CONFIÁVEIS









SOCIEDADE PARTICIPATIVA





“Se planejarmos uma cidade para os cadeirantes,
para as grávidas, para as crianças, para os idosos, essa

cidade será boa para todos"

–Enrique Peñalosa ‐ Ex‐prefeito de Bogotá



“Fecha-se um círculo vicioso nas cidades: a

violência e desagregação social reduzem a

competitividade econômica que acentua o

desemprego, favorecendo a ampliação da violência.

Quebrar o círculo vicioso e reverter o quadro de

miséria, degradação urbana e baixa competitividade,

cons`tui o grande desafio de gestão das cidades e,

portanto, dos atuais prefeitos.”

Sérgio C. Buarque - Economista e sociólogo



LUGARES POLICIADOS











Dois policiais 
na mesma
motocicleta









DEPOIS DE DOMAR O CRIME, O
PAÍS RENASCE PARA A

MODERNIDADE

• CAPITAL DO CRESCIMENTO

   Encravada na Cordilheira dos

   Andes, a 2.600 metros de

   al`tude, Bogotá é

   organizada, limpa, bem

   policiada e está com a

   criminalidade em queda

   Diogo Schelp, Bogotá

Edição 2019 -- 1/8/2007



OBRIGADO
murilocavalcanR@uol.com.br

mailto:murilocavalcanti@uol.com.br

