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Profesora Isabel Barêa apresenta autores de um dos projetos. Presidente do Projeto Rodon Goiás, José Cláudio Romero, e secretário
municipal de Habitação, Mauro Miranda, conversam com o professor Everardo Pastore e a arquiteta Loyane Teodoro, de Senador Canedo

Alunos apresentam projetos de reurbanização de áreas
Alunos e professores da PUC-Goiás apresentam trabalhos desenvolvidos em parceria com o
Projeto Rondon® Goiás e Prefeitura de Goiânia
para reurbanização de áreas desocupadas por
Programa de Habitação. Os três projetos de reurbanização que serão executados pela Prefeitura em
áreas desocupadas pelo Programa Municipal de
Habitação na Vila Montecelli, no Jardim das
Aroeiras e na Vila Emílio Povoa prometem revolucionar o conceito de parques em Goiânia.
Elaboradas por alunos dos cursos de
Arquitetura e Gestão Ambiental sob a supervisão da
Oficina de Planejamento Urbano e Ambiental
(OPUA), do Instituto do Trópico Subúmido (ITS) e do
Projeto Rondon® Goiás, as propostas foram apresentadas no dia 3 de março, às 9 horas, no auditório do prédio da Faculdade de Arquitetura, na Área
III. O secretário municipal de Habitação, Mauro
Miranda, esteve presente e elogiou o trabalho, que
segundo ele, deve ser executado ainda este ano.
Os projetos prevêem equipamentos inéditos,
como teatro de arena e academia de ginástica ao
ar livre, e procuraram respeitar o ambiente social e
os hábitos das comunidades em que serão implantados. Na Vila Emílio Póvoa, por exemplo, os caminhos utilizados pelos moradores para voltar para
casa de bicicleta foram preservados, o que deve
favorecer a frequência dos habitantes do lugar ao
parque. O mesmo objetivo tem o teatro de arena,
que servirá de palco para ensaios e apresentações

de uma escola de circo e outros projetos culturais
existentes no Jardim das Aroeiras.
Além da ocupação adequada dos espaços
que foram liberados com a remoção de casas das
áreas de risco e alagamento e da oferta de novas
opções de lazer, os parques foram projetados para
recuperar estas áreas, atualmente degradadas. Os
projetos incluem redes de esgoto e de captação da
água pluvial, construção de caixas coletoras que evitarão enchentes nos córregos próximos e o reflorestamento.

Diretores do Projeto Rondon Goiás, professores, alunos e o
secretário Mauro Miranda assistem às apresentações

O secretário Mauro Miranda elogiou os projetos que aproximam a Universidade da comunidade. Ao lado, os
orientadores dos acadêmicos responsáveis pela elaboração das propostas e profissionais convidados

Projetos serão concluídos em abril
Em estudo desde setembro de 2009, os projetos, conforme a professora Isabel Barêa Pastore, deverão ser concluídos em abril. «Embora o projeto de
implantação esteja pronto, falta ainda o detalhamento dos equipamentos públicos». Os grupos que estão
trabalhando nas propostas têm como orientadores
além da professora e arquiteta Isabel Barêa Pastore,
da Opua; o geólogo Alan Kardec de Oliveira, do ITS;
o engenheiro civil Edson Nishi, da PUC-Goiás, a
arquiteta Deise Regina C. Pereira, da Smhab, e o
vice-presidente do Projeto Rondon® Goiás, Daniel
Regis O. Ribeiro, que é engenheiro ambiental.
Mauro Miranda destacou que, ainda que não
fossem executados, ainda que ficassem apenas no
papel, os projetos já teriam resultado em um enorme

ganho para Goiânia. “O envolvimento da
Universidade na elaboração destas propostas estimula na instituição e nos acadêmicos uma preocupação
com a cidade. Tenho certeza que, depois desta experiência, os alunos que dela participaram serão profissionais muito mais críticos e atentos às necessidades
da nossa capital.”
Promovida pela OPUA e o ITS, a apresentação feita pelos alunos também foi prestigiada por técnicos da Prefeitura de Goiânia e pela diretoria do
Projeto Rondon® Goiás, representado pelo seu presidente, José Cláudio Romero, seu vice-presidente,
Daniel Régis O. Ribeiro, o conselheiro Alexsandro
Jorge Lima e o consultor administrativo Lúcio Dias
Nascimento.

Exposição Projeto Rondon® Extra!
Aproveitando o clima criado pela apresentação dos projetos, foi montada no hall do prédio da
Faculdade de arquitetura da PUC-Goiás a Exposição
Rondon® Extra! A mostra, que foi elaborada em
comemoração aos 42 anos do Projeto Rondon é composta por 20 painéis que reúnem reproduções de
fotos e reportagens coletadas nos centros de documentação dos jornais Diário da Manhã, O Popular e
da TV Anhanguera. O material descreve a trajetória
rondonista em Goiás. Por ocasião do aniversário do
Projeto Rondon®, a exposição esteve em cartaz na
PUC-Goiás. Foi mostrada também em outras importantes instituições de ensino superior do Estado de
Goiás, entre as quais, a Universidade Federal de
Goiás (UFG), Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e Centro Universitário Anhanguera (UniAnhanguera). O cronograma da itinerância da mostra incluiu ainda o Paço Municipal, além do Shopping
Bougainville, onde foi realizada a solenidade de
comemoração do aniversário em que foram homenageados autoridades e ex-rondonistas.

Alunos e professores da Faculdade de Arquitetura
puderam ver, na mostra, a história do Projeto Rondon®

