
São Luiz do Paraitinga SP 

Projeto “CanteiroAberto” 

O projeto “Canteiro Aberto”, desenvolvido pela UNESP - Universidade Estadual Paulista, 

através do prof. Dr. José Xaides de Sampaio Alves da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo da UNESP de Bauru em conjunto com a Assessoria de Planejamento da Prefeitura 

Municipal de São Luiz do Paraitinga, aprovado no Conselho Municipal de Turismo de São Luiz 

do Paraitinga SP e também pela Prefeita Municipal Ana Lúcia Bilard Sicherle, visa dois objetivos 

fundamentais a saber:  

Primeiro é um convite para que todos os docentes e discentes das universidades, profissionais 

das diversas áreas, membros das entidades técnicas, das associações de classe relacionadas às 

áreas de Planejamento Urbano e Regional, Arquitetura, Urbanismo, Engenharias, Geologia, 

Geotécnica, Meio Ambiente, Geografia, História, Patrimônio Cultural, Artes, Museologia, 

Saúde Pública, Turismo, Psicologia, Ciências Humanas e Sociais e outras,  possam  fazer visitas 

técnicas e aulas práticas no “canteiro Aberto” de obras e ações que se tornou a cidade de São 

Luiz do Paraitinga durante o ano de 2010, acompanhando a reconstrução e o planejamento da 

Cidade, bem como tendo visitas monitoradas ao Parque Santa Virgínia e ainda, explorando 

vários atrativos ambientais e de lazer que a cidade oferece. Cidade que teve boa parte do seu 

patrimônio arquitetônico destruído com as inéditas enchentes da virada de 2009 para 2010 e 

que agora empreende enorme esforço em conjunto com órgãos estatais, universidades e 

entidades do terceiro setor, além da população para que possa se reconstruir e desenvolver.  

Assim! Programe visitas em grupo com os responsáveis locais pela organização destas 

atividades (veja apresentação e programação possível em anexo) 

Por outro lado, estas visitas e atividades acompanhadas em São Luiz do Paraitinga SP 

colaborarão para incrementar as atividades comerciais e de serviços da cidade, criando um 

turismo técnico e científico para a cidade, nesse momento em que suas atividades econômicas 

ligadas ao turismo foram muito abaladas.  Nesse sentido a cidade já recuperou boa parte de 

sua condição de receber visitantes, tendo seu comércio, restaurantes, pousadas, farmácias etc. 

sido restabelecidos. 

Portanto, programe viagens em equipe, com seus alunos, com seus colegas de trabalho, com 

membros de suas associações etc., e acompanhe os trabalhos de reconstrução e 

desenvolvimento da cidade!. 

Para maiores informações de agendamento e programação de visitas e estadia,  contactar o Sr. 

Eduardo de Oliveira Coelho – Secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de São Luiz do 

Paraitinga; Fones 12-3671-7000 ou 12-9156-5873; ou pelo e-mail duduturismoslp@gmail.com; 

ainda ,consulte o site  www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br. 

Venha acompanhar a Reconstrução de São Luiz do Paraitinga! 

Veja apresentação em anexo! 
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