NOVA CORONEL SALLES

PREFEITO ENTREGA MONUMENTO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL SALLES

O prefeito Newton Lima, acompanhado da primeira-dama Ana Lima, entregou nesta terça, dia
30, as obras de revitalização da praça Coronel Salles e o monumento à atleta são-carlense
Maurren Higa Maggi. 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 pelo Ministério do Turismo.
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Na reforma houve a reabertura da rua lateral à escola, ligando as ruas 7 de Setembro e Major
José Inácio, e a retirada de todos os obstáculos que dificultavam a travessia da praça, como
escadas e muretas. Já na segunda etapa das obras, será construído no subsolo da praça o
Museu da Ciência e Tecnologia “Mário Tolentino”, que irá abrigar também um auditório com 55
lugares, sanitários, salas administrativas e para oficinas.

Além da Coronel Salles, a atual administração recuperou outras praças na região central, como
a Maria Aparecida Resitano (Praça do Mercado), Voluntários e Pedro de Toledo (Piscina).

Homenagem

Trata-se de uma homenagem à atleta, que conquistou a medalha de ouro na prova do salto em
distância feminino nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Maurren foi também a primeira
mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro numa prova do atletismo em uma
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olimpíada.

“Para São Carlos, homenagear essa grande são-carlense e o salto extraordinário que ela
realizou em Pequim é uma alegria muito grande. Eu espero que esse monumento possa
incentivar nossas crianças e jovens a seguir o exemplo de determinação e superação dado por
Maurren”, disse o prefeito Newton Lima.

A Prefeitura, por meio da Fundação Pró-Memória, contratou o arquiteto Marcelo Suzuki para a
elaboração e execução do monumento. Segundo ele, o salto executado por Maurren Maggi foi
uma maravilha da dinâmica, um fenômeno físico que agora está retratado no monumento.

“No nosso entendimento, uma estátua para Maurren seria a antítese do feito, já que uma
estátua é, exatamente, algo estático, congelado, petrificado. As estátuas de pedra realizadas
por Michelângelo são algo magnífico, mas para seu tempo. São Carlos é a cidade da
tecnologia e do conhecimento, assim, o monumento tem que ser dinâmico. Pensamos que a
luz solar criaria um desenho no chão, que se moveria ao longo do dia. A partir desse conceito,
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foi imaginada uma placa metálica com um corte em forma de parábola. Esse corte tem
exatamente os 7,04 metros de comprimento, a distância exata do salto de Maurren em Pequim.
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. Imaginei crianças se divertindo com isso”, explicou Marcelo Suzuki.

“Além da homenagem ao feito histórico realizado por Maurren, que certamente marca também
a história do esporte em nossa cidade e no Brasil, é também uma contribuição para a
valorização do espaço público de São Carlos, que muito ganha com o belo monumento
desenhado por Marcelo Suzuki”, assinala a diretora-presidente da Fundação Pró-Memória, Ana
Lúcia Cerávolo.

Emocionada, Maurren agradeceu o apoio que recebeu da Prefeitura antes mesmo de
conquistar a medalha de ouro. “Agradeço ao Prefeito Newton Lima pelo reconhecimento do
meu trabalho e pelo trabalho realizado em prol do esporte na cidade. Agradeço a homenagem
com esse monumento, na verdade até hoje eu somente tinha visto isso em filme; ter uma
estátua na cidade é para poucos e isso me orgulha muito, orgulho de ser hoje e sempre
são-carlense. A partir de hoje estou eternizada na principal praça de São Carlos”, disse.
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A atleta lembrou, ainda, da construção do Centro Olímpico de São Carlos que será construído
às margens da rodovia Tales de Lorena Peixoto (SP-318), cedida pelo Grupo Encalso/Damha e
que irá abrigar, além da pista de atletismo, que terá padrão internacional, uma piscina
semi-olímpica coberta aquecida, vestiários e sanitários, infra-estrutura completa com portaria,
pavimentação e paisagismo. Na segunda etapa, serão construídos um pavilhão todo equipado
para ginástica olímpica, salão de jogos para xadrez, damas e tênis de mesa, quadras
poliesportivas, quadras de tênis e laboratórios aparelhados e equipados de fisiologia do
exercício, biomecânica, fisioterapia e avaliação física. O projeto do Centro Olímpico prevê
ainda, numa terceira etapa, a construção de um ginásio poliesportivo coberto e com piso
sintético, sala de musculação completa e alojamento para atletas.

“O Prefeito Newton Lima acaba de me dar mais uma boa notícia informando que os R$ 3
milhões garantidos pelo Ministério do Esporte para a construção da primeira etapa das obras
do centro, para a construção da pista, já foram liberados e já estão na conta da Prefeitura”,
ressaltou Maurren.

Também participaram da inauguração o prefeito eleito Oswaldo Barba e sua esposa, Cidinha
Duarte, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Fermiano e os secretários
municipais de Obras e Serviços Públicos, Flávio Micheloni, e de Habitação e Desenvolvimento
Urbano, Ricardo Martucci, que participaram diretamente da execução da obra, além de
familiares e amigos da atleta homenageada.
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Trajetória

A medalhista olímpica Maurren Maggi, que nasceu e iniciou no esporte em São Carlos, se
tornou o maior nome da história do atletismo feminino brasileiro. Além da medalha de ouro em
Pequim 2008, ela é detentora de duas medalhas de ouro em Jogos Panamericanos – Winnipeg
1999 (Canadá) e Rio de Janeiro 2007 (Brasil).

(30/12/08)
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