
 
 

Jane’s Bike Goiânia Art Déco 

Passeio de bike para explorar o patrimônio art déco de Goiânia 

 

Goiânia, 6 de Maio de 2016: Na manhã do próximo domingo, dia 8 de Maio, a Sobreurbana 
organiza um passeio de bicicleta guiado pelo centro de Goiânia para explorar o patrimônio art 
déco da cidade. O percurso foi proposto pelo artista plástico e guia de turismo Gutto Lemes, tem 
cerca de 8 kms de comprimento e percorre 20 dos 22 monumentos tombados pelo IPHAN.  

O passeio terá apoio da SMT e conta com a parceria do Bike Anjo Goiânia, organização que estará 
preparada para dar apoio aos interessados que não se sintam seguros para pedalar na cidade. 

O passeio está marcado para as 9 horas, começando no Castelinho do Lago das Rosas e terá uma 
duração de aproximadamente 2 horas, contando com paragens para apreciar e discutir sobre o 
patrimônio arquitetônico da cidade. 

 

Hora e Local da concentração: 

8 de Maio 2016 - 9h00 – Lago das Rosas (Castelinho, junta à Av. Anhanguera) 

 

Sobre os Jane’s Walks: 

O Jane’s Walk é um movimento global de passeios a pé para descobrir os bairros e revelar as 
vizinhanças da cidade. 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 hoje é referência entre os profissionais e estudiosos sobre o tema 
‘cidades’. Em Goiânia já foram realizados sete Jane’s Walks desde 2013, todos produzidos pela 
Sobreurbana em parceria com outras organizações locais. 

 

Sobre a Sobreurbana: 
A Sobreurbana é um estúdio colaborativo de intervenções urbanas que tem por missão 
melhorar a experiência das pessoas nas cidades através da ativação dos espaços públicos e sua 
adequação às dinâmicas da vida social. 

 

Contato: 
info@sobreurbana.com 
(62) 8192-8672 

 

Links úteis: 
Jane’s Walk: http://www.janeswalk.org/ 

Sobreurbana: www.sobreurbana.com 

mailto:info@sobreurbana.com
http://www.janeswalk.org/
http://www.sobreurbana.com/





