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O pedido de tombamento da sede social do Jóquei Clube de Goiás foi feito no dia
15 de dezembro e a única movimentação até agora no processo é que a
superintendência goiana do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) passou o caso para o âmbito federal do órgão. Segundo a assessoria de
imprensa do Iphan, foi considerada “a relevância do bem e a polêmica local que
envolve o tema”, para que o processo fosse enviado para manifestação da Câmara
Técnica do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

Essa Câmara “irá, a partir de então, seguir o rito natural dos processos de
tombamento federal. Nele, se incluem etapas como instrução técnica, parecer
jurídico e apreciação �nal do Conselho, que dará a de�nição sobre o tombamento”.
Para tal, “o Iphan possui um prazo legal de cinco anos para a realização de todo
esse �uxo”. Segundo a vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Goiás (CAU-GO), órgão autor do pedido de tombamento, Maria Ester de Souza, o
processo é demorado e nunca será inferior a dois anos.

Por outro lado, Maria Ester não vê a falta de compradores da sede do Jóquei como
uma vitória sacramentada do movimento. “Não vejo com tanto otimismo, porque
em uma reunião que eu participei na Câmara Municipal percebi que havia forte
interesse de um grupo econômico e, quando há um grupo com dinheiro
interessado, normalmente eles vencem.” A arquiteta reforça que o movimento
ainda continua, de modo a tentar juntar outros interessados no mesmo ideal.

O pedido de tombamento não tem relação direta com a venda em si da sede social
do clube, mas a preservação do prédio, pois ele é um projeto do arquiteto Paulo
Mendes da Rocha, vencedor do Prêmio Pritzker. O projeto de Mendes da Rocha,
segundo os especialistas, é característico das construções modernistas a partir da
década de 1960, na escola que �cou conhecida como brutalismo, que consiste, por
exemplo, em apresentar as obras mostrando os materiais crus, como o concreto.

No parecer do arquiteto e urbanista Lucas Jordano de Melo Barbosa, que também é
professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), também levou em consideração
o aspecto ambiental da área em que a sede está, já que o leito do Córrego dos
Buritis passa pelo local. No projeto original do Jóquei, era realizado um bosque
onde a água a�orava à superfície, mas que no início da década de 2000 foi
totalmente cimentado e hoje funciona um estacionamento de veículos
automotores, terceirizado.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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