
São  Luiz do
Paraitinga  SP.

“CanteiroAberto”
Acompanhe a  Reconstrução e o

Desenvolvimento   da  Cidade.
Programe   suas  visitas

técnicas  e   pedagógicas.
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A Cidade de 
São Luiz do Paraitinga SP sofreu 

muito com os danos ambientais
causados pelas enchentes 

inéditas do Rio Paraitinga na    
passagem de 2009 para 2010.    
Fato ambiental noticiado em 
todo o Brasil e que destruiu 

importante acervo arquitetônico,    
urbanísticos, artístico e

documental existente na cidade,
bem como colocou boa parte 

de sua população desabrigada 
e seus imóveis em situação de     

risco.
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Por tudo isso
a Cidade de São Luiz

do Paraitinga se 
Tornou um grande

“     
de obras e ações 

governamentais e
privadas em 

diferentes áreas de
conhecimento

científico e
tecnológico.

“CanteiroAberto”

Salvamento e Restauro do Patrimônio

Proteção  de  Encostas
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Surgiu assim uma
oportunidade impar para
que diferentes entidades

Técnicas e Científicas,
Órgãos de Classe,

Universidades, Escolas
Técnicas, Alunos de 

Graduação e Pós-Graduação,
e outros interessados 

possam acompanhar in-loco
os trabalhos de salvamento,

reconstrução e
desenvolvimento da

cidade. 
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Assim, como estratégia de superação das graves conseqüências econômicas que a 
cidade teve com os prejuízos dos seus serviços e comércios ligados ao turismo, uma 

das bases econômicas do município, O Grupo Gestor de Planejamento, o Grupo 
Gestor de Patrimônio,  O Conselho Municipal de  Turismo, as Assessorias de 

Planejamento da Prefeitura e da UNESP,  estão organizando essa campanha para que 
sua entidade e seus membros, de uma forma organizada, possam ter acesso a todo

esse conhecimento disponível nesse                                     que se transformou a cidade, 
disponibilizando  palestras, visitas técnicas e aulas passeios nas diferentes situações 

de obras e locais significativos  do município.
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Assim, programe 
suas visitas! e 
acompanhe os 
trabalhos de 
reconstrução e 
desenvolvimento 
de São Luiz do 
Paraitinga.
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Programas Acompanhados por Técnicos ou Monitores:

* Palestras sobre a compreensão ambiental da Enchente

* Palestras sobre o Plano Diretor Participativo Municipal.

* Palestras e visitas às obras de Salvamento e Restauro  

* Acompanhamento do restauro de edifícios públicos e particulares.
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* Obras de Contenção de Encostas e Proteção das Moradias.
* Obras de Habitação Popular em Áreas de ZEIS.
* Ações das Áreas Sociais, Ambientais, Culturais e Econômicas.
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Planejamento, Governança  e Gestão das 
Obras e Ações Públicas e Privadas.

“CanteiroAberto”

Fotos: Xaides



*A Participação Popular, 
Solidariedade e os Compromissos 
Individuais dos Cidadãos.
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*Visita ao Parque da Serra Do Mar - Visita com Palestras
Ambientais e Monitoramento ao Parque Santa Virgínea .

*Possibilidade de Agendamento de passeio de Rafting na
cabeceira do Rio Paraíba.
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Rafting
Trilhas

Cascading Arborismo
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*Possibilidade 
de Realização de
“Oficina Aberta

de Projetos”
pelos visitantes.

“CanteiroAberto”
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Outras ações previstas de caráter permanente:
*Realização de Fóruns técnicos sobre:

-Conceitos e teorias do restauro
- Patrimônio Cultural
-Turismo Sustentável 

- Meio Ambiente
- Agroecologia e Agronegócios

-Avanços do Planejamento Democrático no Brasil

• Programe Visitas de Grupos de Sua Entidade!
• Valorize o Patrimônio Cultural  e Ambiental  de São Luiz do 

Paraitinga.

Sejam Bem Vindos!

Hospedem-se e consumam nas pousadas, restaurantes, bares e 
lojas de São Luiz do Paraitinga.

Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br ;     Fones: 12-3671-7000,; 12 -9156-5873 (Dudu)

Emails: duduturismoslp@gamil.com

Assessoria de Planejamento da PM de São Luiz do Paraitinga SP/ UNESP/IPHAN/CONDEFHAT/fev.2010.

http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/


Na Batida da Reconstrução

Enfrentamos o preconceito e a 

ditadura

CARNAVAL DE MARCHINHAS!

Ninguém segura.

Enfrentamos enchente em noite 

escura

Tirando água de pedra e 

Mé de rapadura.

Na batida da reconstrução

Tijolo por Tijolo

Coração por Coração  Biz

(Dudu-Eduardo de Oliveira Coelho)
Arquiteto e Urbanista Prof. Dr. José Xaides de Sampaio  Alves/UNESP/FAAC/DAUP/Bauru/fev.2010 – josexaides@faac.unesp.br

Assessoria de Planejamento da Prefeitura Municipal  de São Luiz do Paraitinga SP.


