
Goiânia, 08/10/2015 

 

2ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia 
 
Evento pretende discutir cidade e sustentabilidade, assim como a interação 
entre pessoas, natureza e construção, através de palestras, oficinas, expedições 
urbanas e eventos de rua, totalmente gratuitos. 
 
 
A 2ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia acontece de 13 a 18 de outubro 
em diferentes locais de Goiânia e propõe uma série de atividades gratuitas para 
discutir a cidade e o modo como nos apropriamos dela. 
 
Entre os maiores destaques encontra-se a jornalista Natália Garcia, criadora 
do projeto Cidades para Pessoas e que tem percorrido o Brasil e o mundo 
observando, escutando e contando histórias de transformações urbanas bem 
sucedidas. Natália Garcia irá participar na sessão de abertura, 3ª feira às 
19h00. 
 
Também Lincoln Paiva, presidente do Instituto Mobilidade Verde, ONG 
responsável por trazer os parklets para o Brasil e por muitas das 
transformações recentes na mobilidade de São Paulo, vai propôr uma oficina 
para avaliação da caminhabilidade local, percorrendo um pequeno trajeto com 
o propósito de examinar as condições da via, fachadas, sinalização, travessias, 
mobiliario urbano e avaliar o “walkscore”. A oficina de Urbanismo Caminhável 
vai acontecer no sábado de manhã no centro de Goiânia, partindo do Coletivo 
Centopeia. 
 
 
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; 

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

• Promover o uso de meios de transporte coletivos e não motorizados; 
• Melhorar a resiliência urbana de Goiânia 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 de intervenções urbanas. A 
Sobreurbana tem trabalhado ativamente na requalificação de espaços públicos 
de Goiânia, é responsável pelos primeiros parklets e tem conduzido expedições 
urbanas e outras atividades que promovem a descoberta e apropriação da 
cidade pelos seus residentes, assim como a promoção da cultura urbana. 



 
A 2ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia conta com o patrocínio da 
Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Pequenas Empresas de Goiás (Sebrae-GO). Conta 
ainda com o apoio do ICQ Brasil, Prefeitura Municipal de Goiânia, Sinduscon, 
CAU-GO, Coletivo Centopeia, Casa da Cultura Digital, Casa Corpo, Bike Anjo 
Goiânia, Goiânia Convention, ARCA, murAU de ideias, AJE Goiás, Sindicato dos 
Arquitetos e Urbanistas de Goiás e Tyba Hostel.  
 
 
Programação 
 
13 Outubro 
Palestra: Cidade para Pessoas, Pessoas para Cidades 
• Natália Garcia (Cidades para Pessoas) 
• Décio Coutinho (Sebrae-GO) 
19:00 | Auditório da FIEG 
Av. Araguaia, nº 1.544 – Ed. Albano Franco | Casa da Indústria – Vila Nova 
 
 
14 Outubro 
Palestra: Cidade e Natureza 
• Lívia Maria Dias (Saneago) 
• Leandro Georges (AMMA) 
19:00 | Edifício Pequeno Hans 
R. 147, nº 308 – St. Marista 
 
  
15 Outubro 
Árvores de Goiânia – Projeto da jornalista Elisa A. França de passeios a pé na 
capital para conhecer as suas árvores. 
09:00 | Praça Tamandaré 
Frente ao Biscoitos Pereira - St. Oeste 
 
Palestra: Cidade, Ambiente Construído e Sustentabilidade 
• Denise Monteiro (ICQ Brasil) 
• Maria Ester de Souza (CAU-GO) 
• Isabel Coelho (Vertical Green) 
19:00 | Sinduscon 
R. João Abreu, nº 427 – St. Oeste 
 
 
16 Outubro 
Bike Tour – Passeio ao longo do córrego Capim Puba desde a sua nascente, 
conduzido pela Sobreurbana. 
09:00 | Entrada do Zoológico de Goiânia 
Lago das Rosas – St. Oeste 
 



 
17 Outubro 
Oficina de Urbanismo Caminhável – Iniciação ao método de avaliação da 
caminhabilidade local, examinando as condições da via, fachadas, sinalização, 
travessias e mobiliario urbano. Conduzido por Lincoln Paiva do Instituto 
Mobilidade Verde. 
09:00 | Coletivo Centopeia 
Av. Cora Coralina, nº 140 – St. Sul 
 
 
POR ACASO, Tardes de Improviso – Jam session de música e dança na rua, 
aberta a todas as pessoas de todas as idades. 
Casa Corpo | 17:00 
R. 233, esquina com Av. 243 – St. Leste Universitário 
 
 
18 Outubro 
Escola Bike Anjo – A Escola Bike Anjo ensina a pedalar quem nunca 
aprendeu, quem aprendeu há muito tempo e se sente inseguro, ou para quem 
procura dicas para pedalar com mais segurança na cidade.  
09:00 | Praça Cívica 
Esquina com a Rua 10 
 
Onde cabe mais uma? – projeto multidisciplinar que visa mobilizar a 
sociedade para o plantio de mudas pela cidade com o propósito de melhorar a 
qualidade do ar/clima de Goiânia e conscientizar para a necessidade de 
cuidarmos do meio ambiente.  
16:00 | Jardim Botânico 
Setor Pedro Ludovico 
 
 
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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