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Evento virtual discute cidades
inclusivas
Mobilização tem como foco pensar soluções para o meio urbano, sobretudo no
pós-pandemia

02/11/2021 - 20:45

Eventos virtuais entre esta quarta-feira (3) e o dia 10 de dezembro vão
tratar sobre como tornar os centros urbanos mais colaborativos,
inclusivos e sustentáveis. A plataforma para diálogos tem iniciativa
conjunta da Sobreurbana, Coletivo Centopeia, Instituto Bacae e Vulgo
Arquitetura (Goiânia) e tem patrocínio do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO).

A união dos grupos envolvidos criou o Colab Cidade: Laboratório
colaborativo para a cidade pós-pandêmica. Os idealizadores explicam
que esta será uma plataforma digital com uma programação de ações
para a re�exão, geração de ideias e partilha de soluções voltadas aos
desa�os da cidade.

Entre as justi�cativas para a novidade, está que além de mudanças
tecnológicas que afetaram as formas de comunicação, transporte e
relacionamento, por exemplo, os últimos dois anos evidenciaram a
necessidade de tornar os centros urbanos espaços mais solidários. O
primeiro encontro de arquitetos de Goiás e outros estados será nesta
quarta e terá como tema inicial, Espaço Público, Crise Sanitária e
Isolamento Social.

Com Adriana Bernardi como moderadora do primeiro evento, os
debates sobre o tema acima serão realizados por Barão di Sarno, do
Instituto a Cidade Precisa de Você, de São Paulo e Maria Ester de Sousa,
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Navegue pelo assunto:

que faz parte da Associação para Recuperação e Conservação do
Ambiente (Arca) e é membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO).

Uma das organizadoras do evento, Carol Farias ainda lista outros
debates, como nesta quinta, quando o tema será Tecnologia Social
para Cidades Inclusivas, quando ela será moderadora e terá Liza
Andrade (do BR Cidades, de Brasília e Pedro Markun, do Labhacker,
como debatedores. “As pessoas podem encaminhar perguntas e
sugestões, inclusive queremos e esperamos muitas participações todos
os dias”, diz.

Na sexta, Bruna Arruda será moderadora do tema Regeneração do
Ambiente: Cidade + Sociedade. Os debatedores serão Taícia Marques,
do Peru, e Gerson Neto, também do CAU-GO. No sábado será realizado
Workshop digital para co-criação de ideias para a cidade, tendo em
conta o contexto pós-pandêmico e as alterações climáticas. Carol Farias
explica que este encontro digital servirá como um depósito de ideias
que serão ofertadas para inspiração de outras cidades interessadas na
discussão.

Ela diz que, além de promover os diálogos, o Colab Cidade quer reunir
ideias que ajudem na redução das desigualdades e como criar cidades
e comunidades sustentáveis. Os encontros também buscam sugestões
para incentivar a produção e consumo sustentáveis, entre outros
objetivos. Ela diz que conta com a colaboração e participação cidadã
da comunidade em geral, empresas, órgãos e pro�ssionais como
arquitetos, pesquisadores, engenheiros e professores.

No sábado também será lançado um concurso de mobiliário urbano
para re-ocupação do espaço público que receberá inscrições de
projetos que atendam pelo menos um dos requisitos dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela ONU. O encerramento
do evento vai ser marcado pelo lançamento de um E-book com um
repositório de ideias e o resultado do concurso, com o objetivo de
promover as boas práticas e conhecimentos para cidades de todo o
País.

O laboratório colaborativo é uma iniciativa conjunta da Sobreurbana,
Coletivo Centopeia, Instituto Bacae e Vulgo Arquitetura (Goiânia) e tem
patrocínio do CAU-GO.
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