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Mureta no CCON gera polêmica por
mudar projeto original
Secretaria chama atenção da Agetop, responsável pela obra, uma vez que ela prejudicaria a
visibilidade de projeto feito por Oscar Niemeyer

14/11/2018 - 19:00

O Monumento aos Direitos Humanos, pirâmide de concreto vermelha no Centro
Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, passa por transformações. Uma
espécie de mureta de tijolos, de cerca de 30 cm, está sendo construída ao redor da
obra para seu novo projeto de iluminação. A mudança, no entanto, pode prejudicar
a visibilidade da escultura.

Em ofício, enviado à Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), responsável
pela reforma, no dia 1º de novembro, o Gabinete do CCON, que integra a Secretaria
Estadual de Educação, Esporte e Cultura (Seduce), manifesta preocupação com a
construção da mureta. “O item é estranho ao projeto original do arquiteto Oscar
Niemeyer”, diz trecho do documento, que solicita a remoção da bancada e a sua
substituição por uma iluminação embutida.

Co-autor do projeto arquitetônico do Centro Cultural e sobrinho de Oscar, João
Niemeyer diz ter achado estranho a modi�cação que está sendo feita no
monumento. “Acho que uma intervenção desta podiam falar com a gente antes. Se
eles querem mudar, não custava nada pedir nossa opinião”, lamenta, de seu
escritório em Ipanema, no Rio de Janeiro.

João pontua que apesar de “esquisita”, não é possível dizer a proporção da
alteração no projeto original com a nova estrutura. “Falar sem saber o que é, é
difícil. Não vou �car esculhambando sem saber direito o que é”, ressalta.

Procurada pela reportagem às 17 horas de ontem, a assessoria da Agetop informou
por nota que não existe tempo hábil para responder aos questionamentos sobre a
obra no CCON porque o expediente da Agência se encerra às 17h30. “O
levantamento solicitado depende de contato com engenheiros, �scais, análise de
processos e decisões da diretoria. Informamos que amanhã é feriado e que sexta é
ponto facultativo”, diz trecho da resposta.

Segundo reportagem do POPULAR do último dia 8, a reforma geral do CCON
começou em julho de 2017, quando eram previstos o gasto de R$ 8,8 milhões. Até
junho deste ano, o valor já teria chegado em R$ 9 milhões.

Servidores trabalham em obra ao lado de monumento no Centro Cultural Oscar Niemeyer (Foto: André Costa/O
Popular)
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Mural de gra�te gerou críticas
14/11/2018 - 19:00

Não é a primeira vez que uma alteração no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)
gera polêmica por estar supostamente mudando o plano arquitetônico original do
renomado arquiteto brasileiro.

Em 2015, um mural de gra�te, feito pela dupla goiana de designers Douglas de
Castro e Renato Reno, o Bicicleta Sem Freio, para o evento musical Festival
Bananada, na parede externa lateral do CCON, gerou críticas por ferir o projeto
original.

A permanência ou não do mural chegou a gerar um debate que durou semanas. Até
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de Goiás se posicionou sobre o tema.
Por �m, após discussões, a gestão do CCON decidiu retirar a intervenção artística.

Durante um evento em 2016, a obra chegou a voltar a estampar a parede do Centro
Cultural, mas por meio de uma projeção digital.

Co-autor do projeto do CCON, João Niemeyer, que é sobrinho de Oscar Niemeyer,
lembra da polêmica causada pela obra dos gra�teiros. Ele diz que esse tipo de
intervenção não prejudica o projeto original. “Era temporária, não pode proibir de
fazer isso. Isso é um Centro Cultural.”

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Bombeiros tentam conter incêndio às
margens da rodovia GO-020, em Goiânia
Chamas atingiram a vegetação próxima à via, na região do Centro Cultural Oscar Niemeyer.
Dois caminhões da corporação são utilizados na ocorrência

07/09/2018 - 18:56

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dão conta que um incêndio
tomou conta da vegetação às margens da rodovia GO-020, nas proximidades do
Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, na noite desta sexta-feira (7).

A corporação a�rmou que dois caminhões têm sido utilizados na ocorrência para
tentar conter as chamas que, segundo os brigadistas, são vultuosas. A orientação é
para que os motoristas tenham atenção redobrada ao passar pelo trecho.

Chamas atingiram a vegetação próxima à GO-020 (Foto: Douglas Schinatto)
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