PROJETO RIO + CIDADES - CAU/SP
Os rios são os responsáveis pela condução da vida em forma de agua. Eles reúnem
inúmeras funções sociais, sejam utilitárias ou de lazer, vitais para nossa existência
saudável.
Servem para abastecer nosso consumo de agua potável, garantem a energia
necessária, permitem a navegação, abastecem nossos mangues e criam um ambiente
de lazer e equilíbrio ecológico.
O projeto RIO + CIDADES DO CAU/SP visa resgatar a importância e a visibilidade dos
Rios das nossas cidades para uma vida saudável, muito prejudicada pelas sucessivas
agressões sofridas ao longo das nossas urbanizações.

HÁ MUITOS EXEMPLOS NEGATIVOS, a começar por São Paulo.
Inúmeras intervenções como retificações, canalizações, tamponamentos e mau uso
público esconderam os nossos rios e degradaram nosso ambiente urbano e rural, em
grande parte transformados em esgotos a céu aberto.

NÃO PRECISA SER ASSIM...
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A discussão da recuperação dos rios urbanos, que sempre teve em pauta em pequenos
círculos, volta com força através de alguns projetos bem-sucedidos, estrangeiros e
nacionais, como a Recuperação do Rio em Seoul, da Reversão do Rio Chicago, do Rio
Manzanares em Madri, do Parque do Rio Capivari em Indaiatuba e vários outros.
O objetivo do CAU/SP é amplificar essa discussão, mostrando o papel dos arquitetos e
urbanistas, reunindo os diversos atores envolvidos e facilitando a apresentação de
soluções que resgatem os nossos rios em benefício das nossas cidades.

ENCONTRO REGIONAL CAU - SOROCABA
Conservação e Utilização de áreas das margens dos Rios Urbanos
Palestrantes:
Biólogo Demis Lima, Arq. Sandra Lanças e Arq. José Eduardo Tibiriçá

DATA: 21 de agosto de 2017.
LOCAL: HOTEL NATIONAL INN
Endereço: Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, Km 2,6, s/n - Iporanga, Sorocaba SP, 18090-380. Telefone: (15) 3238-9800.
Credenciamentos: 18:00 às 18:30hs.
 Aspectos Ambientais – Biólogo Demis Lima (Secretaria do Meio Ambiente
de Sorocaba, SP): das 19:00 as 19:45hs,
 Aspectos Urbanísticos e Paisagísticos – Arq. Sandra Lanças (Instituto
Defenda Sorocaba): das 19:45 às 20:30hs,
 Coffee Break: das 20:30 às 20:45hs.
 Rios+Cidades – Arq. José Eduardo Tibiriçá (CAU/BR): das 20:45 às 21:30hs.
 Debate: público, das 21:30 às 22hs.

Inscrições gratuitas no local. Vagas Limitadas.
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