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DISTRITO CRIATIVO INAUGURA 
NOVA PÁGINA NO JORNAL FLORESTA

O Distrito C  é o primeiro e maior Polo de Eco-
nomia Criativa da cidade e do Estado. Fazem parte do 
projeto, no momento, cerca de 80 artistas e empreen-
dedores, a maioria localizada no lado oeste do bairro 
Floresta, entre as avenidas Farrapos e Cristóvão Co-
lombo (em vermelho) ocupando um território de apro-
ximadamente 80 ha, perto do Centro Histórico e dos 
bairros Independência e Moinhos de Vento, ao sul do 
chamado “4º Distrito”.

Queremos fazer do Distrito C um espaço de parti-
cipação, experimentação, criação coletiva e inovação, 
construído a partir dos próprios empreendedores, em 
diálogo com a comunidade de moradores e demais em-
preendedores. São dois os principais objetivos do Dis-
trito C. Em primeiro lugar, implementar o desenvolvi-
mento econômico da região a partir da concentração 
atual de ateliers de artistas, galerias de arte, antiquá-
rios, brechós, escritórios de design e arquitetura, veículos de informação e agências de publicidade, escolas de 
artes, hostels e hotéis, além de bons locais de gastronomia e lazer. 

Em segundo lugar, conseguir a melhoria das condições urbanas, o que envolve cuidado de ruas e calçadas, 
iluminação mais efetiva, arte urbana, maior uso de bicicletas, ocupação do espaço público, valorização e defesa 
do patrimônio histórico e ambiental, recuperação da memória e da história dessa região e turismo criativo. Par-
te dessas tarefas são funções da administração pública, mas existe uma parte que é responsabilidade de todos e 
onde cada um pode dar a sua contribuição. Junta-se neste momento ao Distrito C o Jornal Floresta, importante 
veículo de informação local, que há 10 anos divulga a vida dos bairros na cidade e que a partir desta edição 
publicará uma página dedicada às nossas atividades.  

Para conhecer mais o projeto visite: distritocriativo.wordpress.com
Curta nossa página no facebook: www.facebook.com/distritocriativopoa

Acompanhe nossa agenda online: www.facebook.com/groups/agendadistritocriativopoa
Participe nos Encontros Distrito C:  www.facebook.com/groups/971219819577727

VIDA CRIATIVA
E INOVAÇÃO
FUNDADOR DA URBSNOVA POA/BARCELONA
JORGE PIQUÉ

jorgepique@gmail.com

Em 2012, criei a empresa UrbsNova, uma agência 
de design social. Desenvolvemos projetos para empre-
sas e associações, que envolvem principalmente mobili-
dade, patrimônio histórico e ambiental, educação online 
e economia criativa. Em 2013, levei um grupo de apro-
ximadamente 50 estudantes e pro� ssionais de arquite-
tura, artes, publicidade, design, jornalismo, etc., para 
conhecer de perto cerca de 20 locais no bairro Floresta.

O que � cou evidente depois da primeira “expedição” 
é que nessa região havia uma concentração natural de 
artistas, galerias de arte, antiquários e empreendimen-
tos que se relacionavam à economia criativa, um dos 
setores econômicos que mais tem se desenvolvido nos 
últimos anos. Paralelamente, encontramos muitas esco-
las de arte, música, dança, etc., além de padarias, cafe-
terias, bares e restaurantes de qualidade. 

O surpreendente é que poucas pessoas tinham 
percebido esse fenômeno em toda a sua extensão (ver 
mapa ao lado), inclusive os próprios empreendedores 
e moradores do local. Por isso, UrbsNova desenvolveu 
um projeto, o Distrito Criativo, com diferentes linhas de 
ação, e convidou esses e outros empreendedores pró-
ximos para formar uma rede e atuar coletivamente na 
melhoria do seu entorno, conectando desenvolvimento 
econômico com melhoria urbana.

Agora, em novembro, faremos dois anos de existên-
cia e, até 2020, esperamos incorporar mais vida criativa 
e inovação a uma região, que no passado concentrou 
dezenas de indústrias, e ajudar a preservar esse am-
biente com muita história, que sempre a caracterizou. 
Nosso trabalho é fazer do Distrito C um território de cria-
tividade e colaboração, o espaço onde o antigo e o novo 
se encontram em Porto Alegre. 

Dia 1: MIlonga en la Catedral del Tango: Tanguera Estudio de Danza (3227.4121)
Dia 1 e 8: Workshop M.O.D.A.: Studio Q, Rua Doutor Timóteo, 395 (3391.9063)
Dia 1: O� cina deTeatro para Crianças e Adolescentes: Ato Espelhado Companhia Teatral (9945 0303)
Dias 1, 8 e 15: O� cina de tradução literária: Galeria Hipotética (3013.2015)
Dia 2: Recital Duo Flauta e Piano: Casa da Música (9968.0576, a tarde)
Dia 3: Software Adobe Illustrator: Maria Rita Caminhos Culturais (3227.4174)
Dia 5: Tour Museu do Pão, em Taquari: Maria Rita Caminhos Culturais (3227.4174)
Dia 7: Master Class de Violoncelo: Casa da Música (9968.0576, a tarde)
Dias 7, 8 e 9: Master Class de Canto: Casa da Música (9968.0576, a tarde)
Dia 8: Bazar Floresta: La Casa de Bernarda Alba (3354.1314)
Dia 8: Projeto Ocupa Calçada: Ato Espelhado Companhia Teatral (9945 0303)
Dia 8: Concerto de Violoncelo: Casa da Música (9968.0576, a tarde)
Dia 8: Abertura das Exposições Caixa Materna e Graphics MSP: Galeria Hipotética (3013.2015)
Dia 11: Curso Tricot Básico: Studio Q, Rua Doutor Timóteo, 395 (3391.9063)
Dias 12, 19 e 26: Curso roteiro para quadrinhos: Galeria Hipotética (3013.2015)
Dias 13 e 14: Aulas de Piano com Alexandre Dossin: Casa da Música (9968.0576, a tarde)
Dia 14: Café PretextovAto Espelhado Companhia Teatral (9945 0303)
Dia 15: O� cina de Teatro Atualizando as Ações Físicas: Casa Tony Petzhold (3268.9669)
Dias 17  e 24: Curso Cores: Ambientação e Combinação: Galeria Hipotética (3013.2015)

BAILE DE RUA NO 4º FESTIVAL 
DA BOA VIZINHANÇA
A 4ª edição do Festival da Boa Vi-
zinhança vai resgatar a tradição de 
dançar na rua, ocupando o espaço 
público. Será na quadra em frente a 
La Casa de Pandora, que organiza o 
evento, na R. Comendador Azevedo, entre a Av. Cristovão Colom-
bo e a R.  São Carlos. Serão colocadas mesas na rua e os vizi-
nhos podem trazer comidas e bebidas. Evento aberto e gratuito. 
Dia 2 de agosto, domingo, das 14h às 21h.

ARTEANDO C – FESTIVAL 
DE ARTES DO DISTRITO C
Apresentações, exposições, live pain-
ting, música, danças, o� cinas, além das 
vendinhas, comidinhas e chopp gelado. 
É aberto e gratuito, com participação 
simbólica para inscrição nas o� cinas. Dia 
8 de agosto, sábado, das 15hs às 21hs, no CC100, Av. Cristó-
vão Colombo, nº 100.

AGENDA DISTRITO C   |  AGOSTO Maiores informações e atualizações em distritocriativo.wordpress.com/agenda


