ATA DE JULGAMENTO
Reunidos os arquitetos Celso Márcio Lorin, Ormy Leocádio Hütner Júnior e Tânia Nunes Galvão Verri, na presença do
Vitor Halfen Moreira representando a comissão organizadora do 7º. CNI – Concurso Nacional de Idéias do 37º. ENEA
Maringá. Foram analisados dez trabalhos inscritos e chegou-se ao seguinte resultado:
Menção Honrosa: O trabalho intitulado Intervenção Urbana nos Bairros Dom Bosco e Cascatinha, na cidade de Juiz
de Fora-MG, localizado na zona da mata apresentou uma boa ideia, demandando mais desenvolvimento da solução
projetual. Demonstrou algum distanciamento entre o memorial e a proposta apresentada. Uma grande estrutura foi
a solução encontrada pela equipe para um nó viário, no entanto, não se utilizou da apropriação anterior da área pela
população local, mas requalifica a paisagem, integra os bairros lindeiros e outorga à população os usos do local.
Terceiro Lugar: O trabalho intitulado Vida na Cidade Formalizada em Florianópolis-SC. Esta proposta ocorreu no
bairro Chico Mendes, consolidado a partir do programa HBB – Habitar Brasil do ano de 2000, portanto antes do
Estatuto das Cidades. A intervenção é na região de mais crítico IDH da cidade. A equipe ao analisar a região escolhe
pela intervenção através da sociabilização, percurso e trabalho dos moradores locais. Aproveita os condicionantes
existentes, optando pela não remoção da população. Faz uma leitura conjunta das questões sociais e econômicas,
atentando-se à exequibilidade do projeto.
Segundo Lugar: O trabalho intitulado Segregação Espacial – New Guetos, para a cidade de Juiz de Fora-MG
preocupou-se em criar instrumentos para costurar o território. Atende o Estatuto das Cidades e faz uma abordagem
crítica ao programa federal Minha Casa Minha Vida. Loteamento consolidado por iniciativa do governo municipal.
Verificou-se a necessidade de se analisar com profundidade o zoneamento e o plano diretor da cidade. Apresenta
uma metodologia coerente com a análise da realidade e as propostas sugeridas. Foca em outras formas de
mobilidade urbana coerentes com a topografia da região, integrando a região aos outros pontos da cidade,
sugerindo novos equipamentos públicos.
Primeiro Lugar: O trabalho intitulado Cidades atrás dos Muros: do Fragmento à Integração em Pelotas-RS,
apresentou adequada metodologia de levantamento e projeto. Trabalho que abordou as escalas urbana e
arquitetônica de apropriação. Clareza na escolha da área, bem justificada. Proposição coerente com a problemática
apontada. Na ideia agregam soluções de projeto, de mobilidade urbana, de sustentabilidade, com o
reaproveitamento de materiais, associados à explanação do edital do concurso, de remoção.
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