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Projeto propõe transformar antigo
pátio da NOB em escola de música
À base do ensino a distância, 5 estudantes do Unisagrado, em Bauru, desenvolveram o estudo a fim de restaurar o local
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V

isando restaurar o antigo pátio da Noroeste
do Brasil (NOB) e dar
outro uso ao mesmo, situado
atrás da Estação Ferroviária,
na Vila Falcão, em Bauru,
cinco estudantes do último
ano de Arquitetura e Urbanismo do Unisagrado resolveram transformá-lo em uma
escola de música.
Este foi um dos 14 projetos
apresentados no decorrer da
disciplina de Técnicas e Retrospectivas, ministrada pela
professora Lilian Massumie
Nakashima, ao longo do segundo semestre de 2020.
Ainda em relação à transformação do prédio em uma
escola de música, uma das
alunas responsáveis pelo estudo, Giovana Pignatti Canali,
narra que a docente sugeriu ao
seu grupo, formado por Ana
Costa, Carolina Oliveira, Desirre Felipe e Isabelle Bertão,
que optasse por criar tal proposta ou, até mesmo, algo ligado à dança no local.
Em seguida, a equipe começou a pesquisar os materiais mais adequados para que
as sugestões mantivessem as
características originais do
prédio. “Nós tentamos, ao máximo, não interferir, deixando
uma visão ampla do galpão”,
complementa Giovana.
Para tanto, de acordo com
ela, as estudantes trabalharam
com o conceito de permeabilidade. “Isso significa manter
a visão completa do ambiente, evitando que as pessoas
percebam as divisões de cada
espaço. Nas salas de música
propriamente ditas, as portas
são de vidro”, exemplifica.
O uso de estruturas me-

“Embora a cidade
invista pouco em
restauração, o seu
passado precisa ser
preservado”
Giovana Pignatti
Canali, uma das
responsáveis pelo
projeto concebido
na faculdade
tálicas, por sua vez, permite
que a nova configuração do
local não interfira na original. “Nós também optamos
pelo drywall, uma alternativa de alvenaria com fibras de
vidro, fato que possibilita o
isolamento acústico do ambiente”, observa.
Segundo a professora Lilian Massumie Nakashima,
que já trabalhou em um escritório italiano voltado à revitalização urbana, a cultura
da recuperação é desvalorizada no Brasil.
Para a docente, a restauração realça os fragmentos da
história e mantém as memórias de determinada população
vivas. “No caso de Bauru, a cidade se desenvolveu por meio
da rede ferroviária. Porém, depois da abertura das rodovias
decorrente do processo de industrialização, o sistema ficou
abandonado”, reforça.
Por isso, Lilian pretende
apresentar não só este, mas
os 14 projetos de recuperação
daquele local ao poder público
municipal.
OUTRO DESAFIO
As aulas a distância, em
virtude da pandemia do novo
coronavírus, garantiram um

Projeto: o galpão da NOB toma uma nova forma pelas mãos de cinco estudantes de Arquitetura
No segundo pavimento
do galpão, as estudantes
projetaram uma área de
alimentação

O grupo também propõe
um auditório para
apresentações musicais

aprendizado à parte. “A equipe precisou de ainda mais
disciplina do que usaria presencialmente, porque havia
muitas ideias para discutir”,
justifica Giovana.
Questionada sobre a possibilidade de submeter o projeto
ao poder público municipal, a
aluna diz que o grupo tem tal
interesse. “Embora a cidade
invista pouco em restauração,
o seu passado precisa ser preservado”, finaliza.

A professora
Lilian deu
orientações
a distância
para as
alunas
Isabelle,
Desiree,
Carol, Ana e
Giovana

ViaRondon distribui kits de higiene e reforça orientações
aos caminhoneiros em Bauru, Araçatuba e Andradina

E

quipes de atendimento
pré-hospitalar da concessionária ViaRondon
realizam orientações de saúde, medição de temperatura,
aferição de pressão arterial e
distribuição de kits de higiene
nas rovodias concessionadas.
Os caminhoneiros que
trafegam pela Rodovia Marechal Rondon nos municípios

de Bauru, Araçatuba e Andradina podem participar, desde
ontem, até esta sexta-feira (7)
e também no próximo dia 12
de agosto, de mais uma ação
de orientação de saúde realizada pela concessionária ViaRondon. As ações acontecerão em postos de serviços às
margens da rodovia.
As equipes de atendimento

pré-hospitalar da concessionária realizarão orientações de
saúde, medição de temperatura
corporal, aferição de pressão
arterial e distribuirão kits com
álcool gel aos caminhoneiros.
As ações contam com o
apoio do Sest Senat e têm
como principal objetivo oferecer suporte aos caminhoneiros que continuam garantindo

o abastecimento das cidades
nesse momento de pandemia.
“A ViaRondon reforça o
compromisso, por meio da
realização de ações de prevenção ao coronavírus, em continuar trabalhando para garantir
a segurança dos usuários e
auxiliar a Artesp – Agência
Reguladora de Transportes e
o governo do Estado de São

Paulo no combate à pandemia”, diz a empresa.
SERVIÇO
Ação de prevenção
ao novo coronavírus
Quando: Dia 7 de agosto
Onde: Auto Posto Graal
Endereço: Rodovia Marechal Rondon, em Bauru
Horário: Das 08h às 13h

