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Goiânia, 25 de Maio de 2015 

 

 Primeiro parklet de Goiânia tem agenda cultural 

Parklets são mini praças construídas sobre vagas de estacionamento para transformar um 

espaço destinado para carros num lugar de convívio para pessoas.  

 

O primeiro parklet de Goiânia foi instalado à porta da Casa Cor Goiás na rua Mario Bittar, Setor 

Marista, no passado dia 6 de Maio de 2015. Apesar de integrar os ambientes da mostra de 

arquitetura, design e decoração, o Parklet da Casa Cor Goiás é um espaço público, de acesso 

livre e que pode ser visitado a qualquer hora. 

A Sobreurbana, startup de intervenções urbanas que projetou e instalou o parklet, está a 

programar uma agenda cultural para animar o mais recente espaço público da cidade. A 

programação inclui rodas de conversa, de desenho, música, dança, roda astrológica e outros 

eventos.  

Está confirmada para a próxima 3ª feira dia 26 de Maio, às 20 horas, reunião aberta da ARCA - 

Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. No dia 28, às 19 horas, será 

realizado um encontro do murAU de ideias - um grupo de cidadãos que se reúne mensalmente 

para discutir a cidade. No dia 13 de Junho, às 14h30, haverá Tardes de Desenho - um encontro 

semanal para a prática de desenho de figura humana, com modelo vivo. No dia 21 de Junho, 

será realizada uma Roda Astrológica às 18h30. 

Os interessados em propor ações culturais para acontecer no Parklet da Casa Cor Goiás 2015 

podem enviar suas sugestões para o email: info@sobreurbana.com. 

  

Sobre os parklets: 

O conceito de parklet surgiu de um estúdio de arquitetura californiano, o Rebar, que em 2005 

montou um ambiente com um tapete de grama, um banquinho e uma floreira, ocupando uma 

vaga de estacionamento em São Francisco. Esse ato artístico e político que discutia a injusta 

divisão do espaço urbano entre carros e pessoas se desdobrou na tradição dos Parking Days, 

realizados no mundo inteiro desde então no Dia Mundial Sem Carro, conhecidos no Brasil 

como Vagas Vivas. Posteriormente as vagas vivas evoluíram para os parklets, enquanto 

mobiliários urbanos mais elaborados e de maior duração.  

Os parklets podem ter bancos, mesas, plantas, paraciclos, lixeiras, iluminação, wifi, carregador 

de celular e outros benefícios. No Brasil os primeiros parklets foram promovidos pelo Instituto 

Mobilidade Verde em São Paulo, onde foram adotados como política pública em 2014. Desde 

então muitas outras cidades adotaram, este equipamento. Em Goiânia os parklets encontram-

se regulamentados desde março deste ano, através do Decreto nº 791/15. 
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Sobre a Sobreurbana: 

A Sobreurbana é uma startup de intervenções urbanas e tem como proposta de trabalho a 

qualificação dos espaços públicos e a promoção da cultura urbana. No dia 6 de Maio deste ano 

instalou o primeiro parklet da cidade e encontra-se a trabalhar na elaboração de outros dois 

parklets para Goiânia. 

Para mais informações contatar: 

Carol Farias - (62) 8192-8672 

André Gonçalves - (62) 8240-9889 

 

 


