
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Festival Jane’s Walk Goiânia 2014 
Passeios guiados gratuitos em Goiânia para conhecer a cidade 

 

Goiânia, Brasil, 22 de Abril de 2014: No primeiro fim-de-semana de Maio (dias 3 e 4) a Sobreurbana, Design 

da Cidade, murAU e Hábil Produção vão organizar passeios guiados nos setores Sul, Oeste, Marista e Pedro 

Ludovico, em Goiânia. Estes passeios propõem revelar e discutir aspetos daqueles bairros e acontecem no 

âmbito do Festival Jane’s Walk que ocorre em simultâneo em cidades de todo o mundo. 

Com o Design da Cidade, na manhã de sábado, 3 de Maio, partiremos do Bosque dos Buritis em busca do 

Córrego dos Buritis, que dá nome a esse parque e se encontra quase sempre enterrado sob a cidade. No 

percurso em busca de sua nascente iremos entender porque certos problemas relacionados com enxurradas 

e inundações são tão frequentes em determinados locais. 

Com o murAU, na tarde de dia 3 de Maio, iremos descobrir parte do Setor Pedro Ludovico e entender como o 

adensamento, verticalização e preservação ambiental previstas para aquela região a irão transformar 

irremediavelmente.  

Com a Hábil Produção, na tarde de sábado, dia 4, iremos descobrir que é possível percorrer grande parte do 

Setor Sul atravessando apenas os espaços verdes. Iremos ainda descobrir e discutir arte e ocupação urbana 

no âmbito de seu projeto MudA, recentemente aprovado pelo Fundo Estadual de Cultura. 

Em 2013, durante 2 dias foram organizados mais de 600 passeios em cerca de 90 cidades em todo o mundo e 

espera-se que neste ano de 2014 o número cresça ainda mais. Goiânia irá estrear-se neste festival 

internacional com estes três passeios em bairros importantes de Goiânia e promete revelar informações pouco 

conhecidas sobre eles.  
 

Sobre os Jane’s Walks: 
O Jane’s Walk é um movimento global de passeios a pé para descobrir os bairros da cidade e revelar as vizinhanças. É 

inspirado nas idéias de Jane Jacobs, escritora e ativista urbana que na década de 1960 conseguiu mobilizar seus vizinhos 

e evitar a destruição de bairros tradicionais da cidade de Nova Iorque, onde vivia. Naquele período Jacobs escreveu o 

livro “Morte e Vida de Grandes Cidades” que ainda hoje é referência entre os grandes arquitetos urbanistas no mundo. 

 

Sobre a Sobreurbana: 
A Sobreurbana é um estúdio colaborativo para o desenvolvimento de intervenções urbanas e de gestão cultural. Pretende 

ser um hub criativo em Goiânia, unindo artistas, empreendedores, governo, organizações não governamentais e 

sociedade para a construção de cidades mais inteligentes, criativas e sustentáveis.  

 

Contato: 
Geral: info@sobreurbana.com |(62)  3229-4864 

Carol Farias: carol@sobreurbana.com | (62) 8192-8672 

 

Links úteis: 
Jane’s Walk: http://www.janeswalk.org/ 
Sobreurbana: www.sobreurbana.com 
Design da Cidade: www.facebook.com/designcidade 
murAU: www.facebook.com/muraudeideias 
Hábil Produção: www.facebook.com/habilproducao 
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