
Goiânia, 30/09/2015 
 

Inscrições abertas para a 2ª 
Semana da Ecologia Urbana 

 
Evento pretende discutir a interação entre pessoas, cidade e meio ambiente, 
com palestras, debates, oficinas, excursões urbanas e atividades culturais, que 
tratarão de água, telhados verdes, hortas urbanas, árvores e ciclovias  
 
Estão abertas as inscrições para a 2ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia, 
que será realizada entre os dias 13 e 18 de outubro em diferentes espaços da 
cidade. Auditório da FIEG, Sinduscon, Coletivo Centopeia, Casa Corpo e Edifício 
Pequeno Hans são alguns dos equipamentos que irão acolher atividades da 
Semana. Todas as atividades serão gratuitas. 
 
O evento contribuirá para que os profissionais, gestores públicos e cidadãos 
goianos aprofundem seus conhecimentos sobre como a cidade, as pessoas e o 
meio ambiente se relacionam, procurando desta forma discutir soluções para os 
problemas contemporâneos das cidades.  
 
A programação contempla atividades com especialistas de Goiás e outros 
estados. Entre os maiores destaques encontra-se a jornalista Natália Garcia 
do projeto Cidades para Pessoas, que tem percorrido o Brasil e o mundo 
ouvindo e contando histórias de transformações urbanas bem sucedidas.  
 
Também Lincoln Paiva, presidente do Instituto Mobilidade Verde, ONG 
responsável por trazer os parklets para o Brasil, participará com a oficina de 
Urbanismo Caminhável, que promove um olhar mais atento sobre os espaços 
públicos da cidade e a elaboração colaborativa de soluções a curto, médio e 
longo prazo para conseguir uma cidade mais humana, democrática e 
“caminhável”. 
 
O objetivo da Semana é contribuir, cultural e tecnicamente, para: 

• Compreendermos sobre o ecossistema das cidades, que engloba 
ambiente construído, pessoas e natureza; 

• Aprendermos a trabalhar com a natureza para adaptação às mudanças 
climáticas e à escassez de recursos naturais a que o planeta está sujeito; 

• Promover uma cultura de cidadania, tolerância e apropriação dos 
espaços públicos; 

• Promover o uso de meios de transporte coletivos e não motorizados; 
• Com isso, melhorarmos a resiliência urbana de Goiânia e outras cidades, 

aprimorando sua capacidade de contornar e se adaptar às consequências 
das mudanças climáticas e outros desafios da atualidade. 

 
 



O evento é organizado pela Sobreurbana, startup local de intervenções 
urbanas. A Sobreurbana é responsável pela primeira vaga viva e os primeiros 
parklets de Goiânia, tem trabalhado ativamente na requalificação de espaços 
públicos, tem conduzido passeios a pé em Goiânia para explorar a cidade e 
realizou a 1ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia em Novembro de 2014. 
 
O evento conta com o patrocínio da Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP) e apoio do Sebrae-GO, ICQ Brasil, Sinduscon, Prefeitura 
Municipal de Goiânia, Coletivo Centopeia, Casa da Cultura Digital, Casa Corpo, 
Bike Anjo Goiânia, Goiânia Convention e Associação para a Recuperação e 
Conservação do Ambiente (ARCA).  
 
 
Programação (sujeita a confirmação) 
 
13/Outubro 
Palestra: Cidade para Pessoas, Pessoas para Cidades 
Auditório da FIEG | 19:00-21:30 
• Natália Garcia (Cidades para Pessoas) 
• Décio Coutinho (Sebrae-GO) 
• Carol Farias (Sobreurbana) 
 
 
14/Outubro 
Palestra: Cidade e Natureza 
Edifício Pequeno Hans | 19:00-21:30 
• Lívia Maria Dias (Saneago) 
• Maria Ester de Souza (CAU-GO) 
• Nome a confirmar 
 
  
15/Outubro 
Árvores de Goiânia – Cuidamos mais daquilo que conhecemos melhor. 
Árvores de Goiânia é um projeto da jornalista Elisa A. França de passeios a pé 
na capital para conhecer as suas árvores. 
Hora e local de encontro a anunciar em breve. 
 
Palestra: Cidade, Ambiente Construído e Sustentabilidade 
Sinduscon | 19:00-21:30 
• Denise Monteiro (ICQ Brasil) 
• Maria Ester de Souza (CAU-GO) 
• Isabel Coelho (Vertical Green) 
 
 
17/Outubro 
Oficina de Urbanismo Caminhável – Realizada por Lincoln Paiva, Presidente 
do Instituto Mobilidade Verde (SP) 
Local e horário a anunciar 
 



POR ACASO, Tardes de Improviso – Jam session de música e dança 
ocupando uma rua na Setor Universitário. 
Casa Corpo | 17:00-20:00 
 
 
18/Outubro 
Bike Tour – Passeio ao longo do córrego Capim Puba desde a sua nascente, 
conduzido pela arquiteta Carol Farias.  
Local e horário a anunciar 
 
 
 
O quê: 2ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia 
Quando: 13 a 18/10/2015 
Onde: Vários espaços de Goiânia 
Inscrições: www.sympla.com.br/ecologiaurbana 
Quem: Sobreurbana – Carol Farias (arquiteta e urbanista) e André 
Gonçalves (comunicólogo e produtor cultural) 
Contato: info@sobreurbana | (62) 8192-8672 | (62) 8240-9889 
Imprensa: Elisa A. França | eafranca@gmail.com | (62) 8142-6896 
 
 
Mais informação:  
www.sobreurbana.com/ecologiaurbana  
www.facebook.com/semanadaecologiaurbana  
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