
18/12/2017 CAU propõe tombar o Jóquei Clube de Goiás

https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/cau-prop%C3%B5e-tombar-o-j%C3%B3quei-clube-de-goi%C3%A1s-1.1419090 1/8

Estacionamento ocupa lugar onde antes havia uma mata com nascente

Thiago
Burigato

thiago.burigato@opo

pular.com.br

14/12/2017 21:00 Zuhair Mohamad

Cidades (/editorias/cidade)

CAU propõe tombar o Jóquei Clube de Goiás



18/12/2017 CAU propõe tombar o Jóquei Clube de Goiás

https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/cau-prop%C3%B5e-tombar-o-j%C3%B3quei-clube-de-goi%C3%A1s-1.1419090 2/8

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) protocolou nesta sexta-feira (15), na sede do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ipahn), em Goiânia, a proposta de tombamento
do Jóquei Clube de Goiás. Fundado em 1962, o prédio é considerado por especialistas um dos principais
elementos da paisagem do Centro da cidade.

A ideia de pedir o tombamento do edifício veio da vice-presidente do CAU-GO, Maria Ester de Souza, que
teme a possibilidade de que ele seja demolido. “A gente entende que o edifício que o Jóquei representa
é um dos mais importantes do mundo em arquitetura modernista. O autor do projeto dele, Paulo
Mendes da Rocha, é vencedor de prêmios internacionais, de relevância para a arquitetura mundial”,
afirmou.

Entre os prêmios recebidos por Paulo Mendes estão o Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura, o
Mies van der Rohe e o Leão de Ouro, da Bienal de Veneza. Em Goiânia, ele é autor, também, dos projetos
do Estádio Serra Dourada e do Terminal Rodoviário.

Para embasar a proposta de tombamento, o CAU-GO solicitou parecer técnico do arquiteto e urbanista
Lucas Jordano, professor da Universidade Federal de Goiás (UFG). Ao POPULAR, ele afirmou que o
Jóquei agrega valor histórico e artístico a Goiânia. “O edifício é um projeto muito aberto, com pouca
compartimentação. Ele ensina como fazer um projeto urbano, denso, de forma que o projeto possa ser
reaproveitado da maneira que a cidade precisar”, destacou.

A expectativa é que demore pelo menos mais um ano para que o projeto tramite no Iphan e haja a
decisão sobre o tombamento. “Demora um pouco, porque é necessário que haja um levantamento um
pouco mais minucioso de todos os dados do edifício e do histórico dele”, explica Maria Ester.

Caso a estrutura seja efetivamente tombada, ela poderá sediar qualquer tipo de entidade ou atividade,
porém não poderá perder suas características plásticas. “O tombamento protege o edifício de ser
descaracterizado em seu aspecto formal”, pontua Maria Ester. O CAU-GO planeja para o próximo
domingo (17) um ato de apoio à preservação do Jóquei Clube, na entrada pela Rua 3.

Navegue pelo assunto
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