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Prefeitura  promove  debate  sobre  a  renovação  do  Centro
A  palestra  "Processos  e  práticas  na  construção  dos  espaços  públicos"  abriu  o  evento  na  tarde  de  ontem.
Workshop  segue  nesta  quinta-feira  na  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano

A  renovação  da  região  central  e  a  ocupação  dos  espaços  públicos  nos  distritos  da  Sé  e  República  estão
sendo  debatidas  no  evento  “Centro  Diálogo  Aberto”,  iniciado  na  tarde  de  ontem  (17)  no  auditório  da
Prefeitura,  no  Centro.  A  palestra  ‘Processos  e  práticas  na  construção  dos  espaços  públicos’,  ministrada  por
representantes  do  escritório  dinamarquês  de  arquitetura  Jan  Gehl,  abriu  a  discussão  sobre  o  tema  para  um
público  de  200  pessoas.

O  evento  está  sendo  promovido  pela  Secretaria  Municipal  do  Desenvolvimento  Urbano  (SMDU)  e  a  SP
Urbanismo,  em  parceria  com  a  Subprefeitura  da  Sé.  O  escritório  Jan  Gehl,  além  da  palestra,  realiza  nesta
quinta-feira  (18)  o  workshop  “Espaço  Público  e  Escala  Humana:  perspectivas  de  resgate  dos  espaços
públicos”,  na  sede  da  SMDU.

Tanto  na  palestra  quanto  no  workshop,  moradores  da  região,  comerciantes  e  integrantes  de  movimentos
sociais  podem  participar  e  debater  o  assunto.  “Essa  não  é  a  primeira  ação,  mas  tem  um  valor  especial
porque  torna  participativa  a  elaboração  de  diretrizes  que  vão  impactar  diretamente  na  requalificação  do
Centro.  Esse  trabalho  será  contínuo  e  pretendemos  fazer  do  projeto  ações  contundentes”,  afirmou  o
secretário  municipal  do  Desenvolvimento  Urbano,  Fernando  Franco  de  Mello.

A  transformação  da  região  já  vem  em  andamento  pela  gestão.  No  fim  de  fevereiro,  o  prefeito  Fernando
Haddad  e  o  governador  Geraldo  Alckmin  anunciaram  a  construção  de  20  mil  moradias,  por  meio  de  uma
Parceria  Público-Privado  (PPP).

“A  transformação,  nem  a  Prefeitura  ou  a  sociedade  civil  farão  sozinhas.  É  preciso  uma  sinergia  para  pensar
todos  os  componentes  da  mudança,  que  envolvem  transporte  público,  pedestres,  moradores  e  todos  que
vivem  o  Centro”,  disse  o  diretor  de  Desenvolvimento  da  SP  Urbanismo,  Gustavo  Partezani  Rodrigues.

Pessoas
Uma  das  palestrantes  do  escritório  dinamarquês  de  arquitetura  Jan  Gehl,  junto  do  também  arquiteto  David
Sim,  a  CEO  e  sócio-fundadora,  Helle  Soholt,  acredita  que  na  requalificação  do  Centro  será  preciso  pensar
nas  pessoas.

De  acordo  com  a  especialista,  a  transformação  do  espaço  público  não  deve  ser  definida  apenas  com
projeto,  desenho  e  estética,  mas  sim,  como  as  pessoas  vêem  e  vão  utilizar  o  espaço.  “A  vida  é  o  que  existe
de  mais  importantes  nas  cidades.  Por  isso,  é  preciso  abrir  as  ruas  aos  pedestres,  criando  oportunidade
para  as  pessoas  sentarem  e  compartilharem.  É  preciso  fechar  o  espaço  para  carros  e  abrir  para  as
pessoas”,  disse  Helle.

A  CEO  do  escritório  Jan  Gehl  completou:  “Parece  simples,  mas  é  uma  mudança  difícil  no  Século  XXI.  Não
é  preciso  somente  um  plano  forte,  mas  uma  visão  forte,  que  equilibre  conforto,  espaço  pra  sentar,  andar,
conversar  e  convivendo  com  os  carros”,  concluiu.

Mudança
Também  presentes  na  palestra  de  abertura  do  Centro  Diálogo  Aberto,  o  secretário  da  Cultura,  Juca
Ferreira,  e  o  subprefeito  da  Sé,  Marcos  Barreto,  reafirmaram  a  intenção  da  Prefeitura  em  transformar  o
Centro.

“O  Centro  se  transformou  em  lugar  de  passagem  e  não  de  estar.  É  preciso  mudar  isso  e  as  pessoas  vivam
a  região.  É  preciso  humanizar  o  espaço  e  torná-lo  mais  vivo,  com  atividades  culturais  e  lazer”,  afirmou  o
subprefeito  Marcos  Barreto.

O  secretário  da  Cultura  foi  ainda  mais  longe  e,  mesmo  sendo  soteropolitano,  consegue  perceber
qualidades  e  deficiências  do  Centro  paulistano.  “O  Centro  precisa  ser  pensado,  dialogando  com  um  certo
controle,  diminuindo  o  espaço  para  os  carros.  As  ruas  que  não  tem  carros  tem  um  espírito  diferente,  do
Centro  mesmo”,  disse  Juca  Ferreira.

WORKSHOP
Espaço  Público  e  Escala  Humana:  perspectivas  de  resgate  dos  espaços  públicos
Data:  18/04  -  Quinta-feira
Horário:  9h  às  12h30  –  13h30  às  17h
Local:  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano
Rua  São  Bento,  405  10º  andar  –  Edifício  Martinelli

  

Endereço

Viaduto  do  Chá,  15
6º  Andar  -  Centro

  


