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 Na manhã de ontem, 
estiveram no Jornal NH 
o conselheiro federal ti-
tular do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), Ed-
nezer Flores, o vice-pre-
sidente e coordenador 
da Comissão de Ética e 
Disciplina do Conselho 
de Arquitetura e Urba-
nismo do Rio Grande do 
Sul (CAU/RS), Rui Mi-
neiro, o chefe de gabi-
nete do CAU/RS, Fausto 
Loureiro, e o gerente de 
comunicação do CAU/
RS, Luciano Antunes. 
Eles foram recebidos pe-
lo presidente da Direto-
ria Executiva do Grupo 
Sinos, Fernando Alberto 
Gusmão, e pela diretora 
de Expansão do Grupo 
Sinos, Andrea Schnei-
der.
 Segundo Mineiro, o 
Conselho de Arquitetu-
ra e Urbanismo busca re-
gulamentar e fiscalizar o 
exercício da profissão no 
País. Entre os assuntos 
de interesse do Conselho 
estão o planejamento ur-

bano e regional, a quali-
ficação da paisagem ur-
bana, a preservação do 
meio ambiente, a segu-
rança dos espaços públi-
cos para contratação de 
projetos de interesse pú-
blico e a obrigatoriedade 
de assistência técnica e 
gratuita à sociedade.

mais Perto
 O carro-chefe da autar-
quia, fundada em 2010, 
é o CAU Mais Perto – 
programa de atendimen-
to itinerante do CAU/RS 
– que leva o Conselho de 
Arquitetura e Urbanis-
mo para onde os arqui-
tetos e urbanistas estão, 
oferecendo a profissio-
nais e empresas os mes-
mos serviços prestados 
na sede do CAU/RS em 
Porto Alegre.
 Hoje, amanhã e quin-
ta-feira, o CAU Mais Per-
to fará um roteiro de vi-
sitas às cidades de Nova 
Petrópolis, Caxias do 
Sul e Gramado. Conta-
tos: 3094-9800 ou aten-
dimento@caurs.gov.br.

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo visita o NH

No NH: Andrea, Loureiro, Flores, Mineiro, Antunes e Gusmão
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 Para o próximo do-
mingo, te programa que 
tem um evento bem le-
gal pra você curtir com 
o seu cãozinho. A pri-
meira Cãominhada Her-
cosul de 2018 será re-
alizada no Sesc Novo 
Hamburgo. A concen-
tração será às 9 horas 
e logo depois, às 9h30, 
haverá um show de 
adestramento com Wil-
son Domingues. Por vol-
ta das 9h50 tem o aque-
cimento e a largada está 
programada para as 10 
horas.
 O passeio será pelas 
principais ruas da cida-

de. Além da caminhada, 
os participantes poderão 
conferir a exposição da 
Organização pela Digni-
dade dos Animais Aban-
donados (Ondaa) em fa-
vor da adoção e contra 
o abandono de animais. 
A Cãominhada Hercosul 
é promovida pelo Jor-
nal NH e realizada pelo 
Grupo Sinos e Sesc, com 
apoio da Ondaa.
 Quem puder doar um 
quilo de ração à Ondaa 
será bem-vindo. Será 
obrigatório o uso de co-
leira e os cães de grande 
porte devem estar com 
focinheira.

Domingo tem cãominhada

O quê: Cãominhada Hercosul
Quando: Domingo, a partir das 9 horas
Onde: Sesc Novo Hamburgo (r. Bento Gonçalves, 1.537)
a inscrição é gratuita. 

serviço
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 Quem passar em frente 
à Escola Municipal São 
Jacó, no bairro Hambur-
go Velho, em Novo Ham-
burgo, a partir de hoje, 
verá uma diversidade 
de mãos, formas e cores 
que dão uma nova cara 
à fachada do prédio. Is-
so porque, na manhã de 
ontem, crianças do quin-
to ano da escola desenha-
ram e pintaram, com o 
auxílio do artista plásti-
co Mai Bavoso, suas pró-
prias mãos no muro da 
escola. Também partici-
param professores e pais. 
Segundo a professora de 
educação artística da ins-
tituição, Márcia Pagano, 
todos os alunos da es-
cola realizaram releitu-
ras de obras do artista, 
com o tema diversidade, 
que culminaram na pre-
sença de Bavoso na es-
cola. “O Mai já havia es-
tado na escola há cinco 
anos e, na oportunidade, 
também fizemos traba-
lhos de releitura e pinta-
mos o muro. Chamamos 
o artista novamente para 

arte de mai leva mais 
cor à escola são João
Alunos e artista fizeram uma intervenção na fachada

CoM o ArtistA: crianças pintam sob o olhar de Mai bavoso
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conversar com os alunos 
e encerramos com a no-
va pintura, realizada pe-
los alunos”, disse.
 De acordo com Mai, 
que é natural de Jun-
diaí, em São Paulo, mas 
mora no Vale do Sinos 
há 35 anos, esse traba-
lho de aproximação do 
artista com a escola é 
fundamental. “Eu acho 
muito bacana que a gen-
te vá à escola, veja a re-
leitura de nossas obras 
realizada pelos alunos. 
A arte, muito mais do 
que viver dela, é vivê-la. 
Achei muito bacana es-
se tema da diversidade, 
pois sou uma pessoa que 

vem de uma família com 
avós negros, meu pai ita-
liano, e foi uma dificul-
dade muito grande de 
me impor como artista”, 
pontua.

aProvado
 O estudante Cauã Cha-
ves, 10 anos, aprovou a 
ideia. “Eu adorei pintar 
o muro da escola, conhe-
cer uma artista famoso, 
além de sair um pouco 
da sala de aula. Colo-
car em prática as coisas 
que a gente aprendeu. 
Foi um prazer conhecer 
o Mai Bavoso. Eu gostei 
muito de fazer a releitu-
ra das obras dele”.

A gArotADA 
fAlA

“Gostei muito de conhecer um ar-
tista talentoso como o Mai Bavo-
so. eu gosto muito da aula de ar-
tes. a pintura nos dá paz.”

João vitor
10 anos

estudante

“eu adorei a oportunidade de pin-
tar o muro da escola, conhecer o 
Mai Bavoso. essa atividade trou-
xe muita união à turma.”

KAUANe
lopes

10 anos
estudante

“eu gostei muito dessa atividade, 
do tema diversidade. Gostei de 
fazer a releitura das obras do Mai 
Bavoso e de aprender mais.”

lUCCA
vAleNte

10 anos
estudante

“eu gostei de fazer o desenho e 
pintura na escola e de aprender 
sobre um artista que possui tan-
tas obras, como o Mai Bavoso.”

ArtHUr
Alves

10 anos
estudante

 Após o encerramento 
da paralisação dos cami-
nhoneiros, as obras de 
revitalização do Centro 
de Novo Hamburgo fo-
ram retomadas e, hoje, 
devem se iniciar nas ru-
as 5 de Abril e Lima e 
Silva. Com isso, o acesso 
na Rua Lima e Silva esta-
rá bloqueado a veículos 
entre a Avenida Nações 
Unidas até a Rua Cida-
de de Atlântida. Já a 5 de 
Abril estará fechada da 
Nações Unidas até a me-
tade da quadra. A previ-
são do término das obras 
nessas duas ruas é final 
deste mês.

 Paralelo a isso, está em 
fase de finalização a tro-
ca das redes de esgoto 
e de água da Avenida 
Nações Unidas, entre as 
Ruas Marcílio Dias e Jo-
aquim Nabuco, onde a 
liberação deverá ocorrer 
até a próxima semana. 
Conforme informações 
da equipe técnica, al-
gumas mudanças serão 
necessárias. A Feira do 
Produtor, que tradicio-
nalmente ocorre na Li-
ma e Silva, passará para 
a Rua Cidade de Atlânti-
da. Já na Doctor Clin, o 
acesso a ambulâncias se-
rá garantido inicialmen-

te pela Rua 1o de Março 
e 5 de Abril e, em um 
segundo momento, pela 
Avenida Nações Unidas 
e 5 de Abril. Os morado-
res locais não terão aces-
so de carro nas duas ruas 
durante a obra.
 “Pedimos a colabora-
ção da comunidade, já 
que será por um breve 
período. Teremos um 
Centro muito melhor si-
nalizado, pavimentado e 
com novas redes de água 
e esgoto”, explica o se-
cretário de Obras Públi-
cas, Serviços Urbanos e 
Viários, Paulo Cesar Ma-
galhães.

obras na 5 de Abril e lima e silva devem começar hoje

boa nova

 em sua conversa, o artista 
contou às crianças sobre sua 
experiência com os índios no 
Xingu, oportunidade na qual 
pintou com eles. “Pessoas tão 
diferentes, que falavam uma lín-

gua tão diferente, e mesmo as-
sim foi uma aceitação tão gran-
de, uma amizade que a gente 
acabou criando, justamente pe-
las crianças, que foram o elo”, 
frisa. Segundo Mai, o traba-

lho realizado com as crianças 
da São Jacó tem por objetivo 
“abraçar a escola”, com mãos 
e braços de todos os tamanhos, 
formatos, que representam a di-
versidade.

UM “ABrAço” NA iNstitUição De eNsiNo

O Programa Municipal 
de Desenvolvimento 
integrado é 
financiado pelo Banco 
interamericano de 
Desenvolvimento (BiD), 
através do Programa 
Procidades, e executado 
pela Prefeitura.

As obras se iniciaram 
em 14 de maio e 
seguem até abril de 
2019 envolvendo 
nove ruas centrais, 
Praça do Imigrante 
e Calçadão Osvaldo 
Cruz.

sAiBA MAis


