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O Brcidades constitui uma rede nacional, suprapartidária, 
de entidades e personalidades acadêmicas, profissionais, 
especialistas, pesquisadores e de lideranças sociais dedica-
das a pensar uma agenda para as cidades brasileiras. Diante 
da importância das eleições presidenciais no Brasil de 
2018, o Brcidades decidiu definir seu apoio ao candidato 
Fernando Haddad tendo em vista a excelência de seu gover-
no na cidade de São Paulo, entre 2012 e 2016, como ates-
tam os fatos.    

Podemos citar como seus principais feitos na prefeitura de 
São Paulo: o combate à corrupção, a saúde das contas 
públicas além da implementação de políticas so-
ciais e amigáveis ao meio ambiente. O combate à cor-
rupção iniciou-se com a implantação da Controladoria Geral 
do Município que, em ações articuladas com outras secreta-
rias, desbaratou a máfia do ISS e conseguiu recuperar aos 
cofres públicos R$279 milhões e estancar o achaque feito 
aos demandantes de licenças municipais. 

A reestruturação das finanças municipais somou-se ao es-
forço de renegociação da dívida municipal com o governo 
federal, reduzida em R$25 bilhões. Essas ações inte-
gradas possibilitaram dobrar a média de investimentos pú-
blicos dos últimos 14 anos.

Reconhecido como o melhor prefeito do mundo em 
2016, recebeu o Mayors Challenge, da Fundação Bloomberg, 
em reconhecimento à promoção do desenvolvimento urbano 



sustentável, preconizado pelo seu incentivo à agricultura 
familiar e orgânica. Com o prêmio a cidade ganhou US$5 
milhões para investimento na segurança alimentar. 
 
Suas ações para melhorar a mobilidade renderam-lhe 
quatro prêmios: o Prêmio MobiPrize, da Universidade de Mi-
chigan, como reconhecimento à implantação do Laboratório 
de Inovação da Mobilidade – MobiLab, o Sustainable Trans-
portation Award, pelo conjunto das ações de mobilidade, 
que inclui a destinação de 30% dos recursos do Fundurb 
para transporte coletivo e mobilidade ativa (ciclistas e pe-
destres), o Prêmio Rainha Letizia de Acessibilidade Univer-
sal de Municípios Latinoamericanos e o Prêmio Hora do Pla-
neta 2015, da World Wildlife Fund International pela redu-
ção da emissão de poluentes da política de mobilidade. 

Em 2016, Plano Diretor de São Paulo elaborado pela gestão 
Haddad foi agraciado com o prêmio da ONU-Habitat de Me-
lhores Práticas Inovadoras da Nova Agenda Urbana.

Contra a privatização de espaços públicos e contra privilé-
gios arraigados no uso do espaço viário pelos automóveis, 
implantou, corajosamente medidas de segurança e garantia 
à vida de pedestres e ciclistas, com a implementação de 
uma rede de ciclovias, calçadas acessíveis, e controle de ve-
locidade, contribuindo para a redução de 34% de mortes de 
ciclistas e 20% de acidentes de trânsito, com redução equi-
valente a 136 mortes de pedestres e 257 mortes de motoris-
tas ao ano. 



Manifestações musicais em espaços públicos começaram a 
marcar São Paulo com uma alegria antes desconhecida. O 
Carnaval de Rua, a Virada Cultural, as ruas abertas –na Ave-
nida Paulista e também nas periferias- revelaram um sem 
número de artistas amadores e uma multidão inesperada de 
frequentadores nos feriados e fins de semana.  

O eterno problema da moradia social mereceu medidas im-
portantes. Essa estratégia está gravada no Plano Diretor Es-
tratégico, reconhecido pela Onu-Habitat como um dos me-
lhores do mundo. Através dessa lei, os ganhos de valorização 
imobiliária foram redistribuídos para a aquisição de terre-
nos para habitação de interesse social (30% da outorga 
onerosa, 25% em operações urbanas) e para mobilidade 
(30% da outorga onerosa). As zonas especiais de interesse 
social garantiram a inclusão da moradia em boas localiza-
ções e a zona rural, a garantia de produção agrícola fami-
liar.

Outras iniciativas relacionadas à política para mulheres, 
LGBTQ+, antirracismo, crianças, saúde, reciclagem de resí-
duos sólidos, nos dão a certeza de que estamos diante de um 
candidato confiável, seguro, equilibrado, competente e ne-
cessário para a crise que o Brasil atravessa.  

Por tudo isso, o BRcidades vota e pede o voto de todos para 
elegermos Fernando Haddad presidente do Brasil. 

www.brcidades.org


