Algumas idéias preliminares
sobre a reconstrução de São Luiz
do Paraitinga

Primeira idéia
A crise gerada pela enchente é
multidimensional
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Dimensão Patrimônios
•
•
•
•
•

Famílias estão sem casa;
Casario foi danificado;
Obras de artes danificadas ou perdidas;
Acervos de documentos comprometidos ou...
Perda de bens móveis.

Dimensão Institucional
• Pessoas “sem identidade”;
• Contratos de trabalho sendo rompidos ou
revistos;
• Contratos de locação, idem;
• Retomada “lenta” da capacidade de atuação de
instituições como a Prefeitura e suas secretarias;
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Dimensão Rural
•
•
•
•
•

Perdas de patrimônio, animais, ...
Casos de isolamento;
Pontes destruídas;
200 km de estradas em péssimas condições;
Agricultura de subsistência parcialmente
destruída;
• Dificuldades para retomar a produção, escoá-la
e comecializá-la.

Dimensão Econômico-social
• Empreendedores falidos ou com dificuldades de
cumprir seus compromissos;
• Diminuição brutal dos postos de trabalhos;
• Embates trabalhistas;
• Empreendedores “passando o ponto”;
• Mercado local quase extinto;
• Visitantes quase não ficam na cidade por falta de
condições de hospedagem e alimentação;
• Mercado municipal interditado;
• Segundo ciclo de doenças: estresse, pressão alta,
depressão.
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Segunda idéia
Institucional
Patrimônio
Rural

Econômicosocial

Essas dimensões não são excludentes.
Elas têm coisas em comum e
mutuamente se interferem.

Terceira idéia
A crise pode exacerbar (potencializar,
fazer crescer) problemas anteriores da
cidade
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Êxodo de
jovens!!!
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Quarta idéia
Existe o perigo real de, potencializada
a tendência de êxodo de pessoas que
buscam empregos, SLP transformar-se
numa cidade fantasma.

Informações preocupantes...
• Desemprego no município disparou
• Empreendedores locais não sabem se têm
fôlego para retomar
• Empreendedores locais pensam em investir
em outro município
• Mercado local quase desapareceu
• Mercado de trabalho aquecidíssimo nas
grandes cidades da região
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A “fantasmagorização” de SLP...
• Seria de difícil reversão
• Os imóveis urbanos e rurais seriam muito
desvalorizados
• Abriria espaço para entrada de empreendedores
que “podem aguentar o tranco” do prejuízo por
largo tempo, ou seja...
• Abriria espaço para “tubarões” pouco susceptíveis
à cultura local;
• Esses tubarões preferem empregar mão de obra
“qualificada” e desprezar os locais até para as
tarefas mais simples.

Quinta idéia
Tentar evitar que SLP se transforme
numa cidade fantasma passa pelo
incentivo aos setores mais dinâmicos
da sua economia.
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• é urgente a retomada dos serviços
• todos, mas em particular os de turismo, pois implica em
“dinheiro de fora”
• em segundo lugar, a agropecuária

Sexta idéia
Façamos, urgente, uma chuva de
idéias de como reativar a vida da
cidade, evitando o processo de
fantasmagorização

8

Sugestões iniciais
• Frentes de trabalho:
–
–
–
–

250 postos
Remuneração de $ 500 por mês
Reconstrução de prédios
Documentos

• Só a negociação de empréstimos com condições
melhores que as de mercado não garante a
retomada dos empreendimentos com
sustentabilidade. É urgente retomada das
atividades culturais, com a divulgação de um
“calendário da reconstrução”

Sugestões iniciais
• Frentes de trabalho:
–
–
–
–

250 postos
Remuneração de $ 500 por mês
Reconstrução de prédios
Documentos

• Urgente retomada das atividades culturais, com a
divulgação de um “calendário da reconstrução”
• Fazer e divulgar regionalmente uma agenda de
reinaugurações de restaurantes, botecos, lojas,
campings e pousadas
• Retomar, urgente, as celebrações;

9

Sugestões iniciais
• Adicionar à identidade caipira a celebração
da reconstrução. A primeira já atraía escolas
particulares de Sampa.
• Incentivar a nascente Seresta de SLP como
piloto para a “caipirice + reconstrução”
• Promover encontro regional de congadas,
moçambiques e congêneres

Sugestões iniciais
• Aceitar e incrementar a idéia de uma técnica do Iphan
divulgada na mídia: realizar festas a etapas importante de
reconstrução do patrimônio arquitetônico
• Criar o memorial da reconstrução:
–
–
–
–
–
–
–

Recolher material na mídia
Recolher histórias da enchente
Solidariedade, perdas, retomadas
Fotos, depoimentos, artigos
Criar uma linha do tempo
Um jornal semanal da reconstrução
Conseguir bolsas de estudo para participantes, envolvendo alunos
de universidades e estudantes nativos
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Sétima idéia
O principal patrimônio ainda não está
perdido, as pessoas ainda estão e
ainda querem continuar em São Luiz
do Paraitinga

SLP é um tesouro brasileiro porque...
• ... aqui se afirma uma identidade cultural brasileira – a
caipirice – de forma positiva, sem vergonhas, com altivez e
com generosidade para com os menos favorecidos;
• ... as tradições culturais são vividas de forma autêntica,
revisitadas e recriadas;
• ... a qualidade e criatividade musical de seus moradores é
excepcional;
• ... a qualidade dos artesãos ...;
• ... é um povo que valoriza a qualidade! (parafraseando
Milton Nascimento).
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• ... aqui a vida, mais que em outros lugares,
parece celebração;
•
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