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Iris Rezende
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Uma polêmica tomou as páginas de nossos jornais nas
últimas semanas: todos querem homenagear nosso
grande líder Iris Rezende, que Deus nos levou
recentemente após mais de 60 anos de uma vida pública
única, dedicada a todos os goianos e goianienses! Uns
querem mudar o nome do Aeroporto Santa Genoveva,
outros o da avenida Castelo Branco, outros ainda
homenageá-lo com nome no Anel Viário de nossa capital.
Creio que Iris merece como poucos, todas as nossas
homenagens! Mas acredito também que tão importante
quanto dar nomes a logradouros públicos seja também de
vital importância cuidar, conservar, dinamizar e bem
utilizar esses patrimônios públicos. E Iris melhor que
ninguém sabia deste fato, por isso cuidava com tanto
esmero, carinho e atenção de nossa capital e de nosso
Estado.

Como diretor da APBB ( Associação dos Protetores do
Bosque dos Buritis) e presidente do Instituto Rizzo de
Cultura e Meio Ambiente gostaria aqui de expressar minha
humilde opinião acerca desta polêmica. A Prefeitura de
Goiânia já demonstrou a intenção de transformar o nome
do Bosque dos Buritis para homenagear nosso eterno
prefeito e governador. E notícias recentes deste mesmo
jornal relatam que o CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), bem como um dos arquitetos do Palácio
Alfredo Nasser (Assembleia Legislativa), Elder Rocha Lima,
pediram que este importante espaço seja destinado à
cultura. Faço minhas as palavras do CAU e de meu amigo
Elder Rocha Lima. Sei que também fazemos coro com o
secretário Municipal de Cultura, Zander Fábio, que
corretamente também vem reivindicando este espaço
nobre de nossa capital para atividades culturais e a sede
da Secretaria, que necessita de um espaço mais
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Navegue pelo assunto:

centralizado para poder pensar e guiar as diversas formas
de expressões artísticas de nossa capital.

Sugiro ao prefeito Rogério Cruz, assim como ao secretário
Zander Fábio, que convidemos o artista plástico Siron
Franco para pensar e produzir um monumento em
homenagem a Iris Rezende na frente do Palácio Alfredo
Nasser, transformado-o no Palácio da Cultura. Uma obra
que crie sinergia entre o Bosque dos Buritis Iris Rezende e
o Palácio Alfredo Nasser, onde devemos instalar, como
muito bem salientou o CAU, um Museu interativo e vivo,
que conte a história de todos os pioneiros de nossa
capital, como Attílio Corrêa Lima, Armando de Godoy,
Venerando de Freitas, Jerônimo Coimbra Bueno, Belkiss
Spenziere, Lourival Louza, Altamiro de Moura Pacheco e
tantos outros. Foram estes homens e mulheres de brio
que forjaram as bases de desenvolvimento econômico,
social e cultural de Goiânia.

O leitor mais arguto e atento me perdoe a insistência
neste assunto ao longo de vários artigos, mas precisamos
que o Palácio da Cultura Alfredo Nasser e o Bosque dos
Buritis Iris Rezende sejam vetores para a restauração e
revitalização do Centro de Goiânia. Precisamos criar o
circuito Art-Déco de cultura, para que os turistas, bem
como nossa própria população possa conhecer e valorizar
nosso patrimônio cultural e ambiental. Um caminho que
os leve do Bosque Iris Rezende e o Palácio da Cultura para
o Museu Pedro Ludovico, a Praça Cívica, o antigo relógio, o
Monumento Caleidóscopica de Siron em homenagem aos
índios Karajás, bem como diversos outros pontos tão
importantes de nossa capital.

Escolha seu assunto favorito.
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