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Especialista trabalha em restauração de afresco de Frei Confaloni na antiga Estação Ferroviária, que fica na Praça do Trabalhador
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Diretor do Iphan Andrey Schlee reflete a tardia atenção ao
patrimônio de Goiânia
Tudo porque os trabalhos de restauro e revitalização da Antiga Estação Ferroviária, localizada na divisa entre o
Centro e Setor Norte Ferroviário, se encontram à todo o vapor com serviços de higienização, consolidação e
restauração do suporte artístico
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O trabalho é minucioso, requer tempo e até parece uma cirurgia de emergência. No lugar do bisturi,
pincel. Primeiro uma limpeza geral e, depois, o restauro. Os painéis do artista Frei Confaloni já não estão
mais abandonados e comprometidos como há três meses. Tudo porque os trabalhos de restauro e
revitalização da Antiga Estação Ferroviária, localizada na divisa entre o Centro e Setor Norte Ferroviário,
se encontram à todo o vapor com serviços de higienização, consolidação e restauração do suporte
artístico. Todas as quartas-feiras, o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural (Iphan) tem se reunido no
espaço para discutir as mudanças da edificação. Até dezembro, de acordo com a Secretaria Municipal de
Cultura, o prédio deverá ser entregue como um centro cultural. Na última semana, o diretor do
Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do Iphan, Andrey Rosenthal Schlee, esteve em
Goiânia para uma aula magna a convite do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) e
visitou a Estação a fim de acompanhar as discussões sobre a revitalização da obra. Em entrevista ao
POPULAR, o profissional reflete sobre a tardia atenção da população sobre patrimônio cultural.
Também afirma que o processo de tombamento do Jóquei Clube já está em andamento e que “Goiás é
modelo para o resto do País” quando o assunto é requalificação.
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“Não temos uma cultura de preservação”, diz diretor
nacional do Iphan
Andrey Rosenthal Schlee esteve em Goiânia e falou ao POPULAR sobre restauração da antiga Estação Ferroviária
de Goiânia e sobre possível tombamento do prédio do Jóquei Clube de Goiás
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