CORONEL SALLES - REVITALIZAÇÃO E HOMENAGEM

REFORMA DA PRAÇA ELIMINOU OBSTÁCULOS E ABRIU NOVA RUA

O prefeito Newton Lima entrega nesta terça, dia 30, às 12h, as obras de revitalização da Praça
Coronel Salles e também inaugura o monumento em homenagem à atleta são-carlense
Maurren Higa Maggi pela conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim de 2008. O
responsável tanto pelo projeto de revitalização da Praça quanto pelo monumento foi o arquiteto
Marcelo Suzuki, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da EESC/USP,
contratado pela Prefeitura, por meio da Fundação Pró-Memória.

Na revitalização da praça foram investidos aproximadamente R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil
destinados pelo deputado federal Arlindo Chinaglia, por meio de emenda parlamentar liberada

1/2

CORONEL SALLES - REVITALIZAÇÃO E HOMENAGEM

pelo Ministério do Turismo. Na reforma, houve a reabertura da rua lateral à escola, ligando as
ruas 7 de Setembro e Major José Inácio, além da retirada de todos os obstáculos que
dificultavam a travessia da praça, como escadas e muretas.

Já quanto ao monumento em homenagem à atleta são-carlense, o arquiteto explica que o salto
executado por Maurren Maggi foi uma maravilha da dinâmica, um fenômeno físico que será
retratado no monumento por ele concebido.

“No nosso entendimento, uma estátua para Maurren seria a antítese do feito, uma estátua é,
exatamente, algo estático, congelado, petrificado. Pensamos que a luz solar criaria um
desenho no chão, que se moveria ao longo do dia. A partir desse conceito, foi imaginado uma
placa metálica com um corte em forma de parábola, corte que tem exatamente os 7,04 metros
do salto de Maurren. Inclinado o trecho da chapa contido pelo corte, na direção Norte, a
inclinação exata do paralelo onde se encontra São Carlos, o desenho da luz do sol passa pelo
"salto" e carimba o chão na sombra da própria placa”.

(29/12/08)
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