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Conheça algumas das políticas 
urbanas propostas na carta do CAU-PI

CONTINUAÇÃO DA PÁG. 2

Na carta proposta pelo 
CAU-PI à Prefeitura de 
Teresina, há quatro eixos 
principais para trabalhar 
o planejamento urbano

Meio Ambiente
Segundo o conselheiro Anderson 

Mourão, o plano diretor necessita de 
ajustes no que diz respeito ao meio am-
biente. “A gente tem uma diversidade 
ambiental muito grande. Vemos que há 
um problema de drenagem porque isso 
tudo foi negligenciado. Isso tem que ser 
tratado e sentimos falta no plano”, afirma 
Mourão, complementando que é preciso 
de algo também direcionado à zona rural 
de Teresina e ao gerenciamento de resí-
duos da construção civil.

Habitação
Entre os principais pontos elencados 

dentro da política habitacional, Ander-
son afirma que é preciso criar estratégias 
para trazer as famílias de baixa renda pra 
mais próximo das centralidades, de onde 
tem maior contato com infraestrutura e 
transporte. 

No guia do Ministério das Cidades 
para elaboração de planos diretores no 
país, a política habitacional envolve três 
tópicos principais, entre eles formas de 
integração social, de modo a combater os 
fenômenos de segregação urbana e a for-
mação de guetos na periferia das grandes 
cidades.

Além disso, segundo o arquiteto, é pre-
ciso criar estratégias de regularização 
fundiária, tanto pelo município como 
pela iniciativa privada. O terceiro ponto 
é o acesso da população de baixa renda 
à assistência técnica gratuita. “Você ima-
gina uma ocupação que foi regularizada 
e que está em uma área de encosta, que 
está em uma área que não deveria ser 
ocupada, mas não há como retirar as fa-
mílias. Elas teriam assistência pra fazer 
melhorias em suas casas. Isso já é lei fe-
deral de 2008 e não é implementada”, diz 
Anderson.

Mobilidade Urbana
A carta também avalia que o plano 

desconsidera alguns componentes da 
mobilidade urbana, como o metrô de 
Teresina, além dos impactos causados 
pelo uso compartilhado do transpor-
te urbano pelos moradores de Timon 
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McDia Feliz arrecada recursos para projetos 
da Rede Feminina de Combate ao Câncer 

SOLIDARIEDADE

Yuri Ribeiro
Repórter

Neste sábado (25) acontece 
uma das maiores ações em prol 
de crianças e adolescentes do 
país. A campanha do McDia 
Feliz chega a sua 30ª edição 
mobilizando e convocando a 
comunidade, mais uma vez, 
para arrecadar recursos que 
beneficiarão a Rede Femini-
na de Combate ao Câncer do 
Piauí (RFCC-PI). Atualmen-
te, a instituição atende mais de 
1.300 crianças e adolescentes 
em tratamento contra o câncer 
no Estado.

Durante o McDia Feliz, os 
consumidores que pedirem um 
sanduíche Big Mac, nas lojas 
da rede McDonalds, estarão 
contribuindo com a campanha. 
Gracinha Andrade, vice-pre-
sidente da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer do Piauí, 
explica que toda a arrecadação 
irá beneficiar a reforma e am-
bientação da Sala de Recreação 
da instituição e a continuidade 
do Projeto Data Manager (con-
trole de registro hospitalar).

“Essa sala, nós chamamos 
de sala de recreação ou sala de 
fantasia porque aqui a crian-
ça em tratamento fantasia um 
mundo que ela poderia estar 
passando lá fora, mas está aqui 
no hospital, porque o hospital 
é a rotina dela. Ela não brinca 
como as outras crianças, por-
que está em tratamento. En-
tão, temos que deixar essa sala 
confortável para receber essas 
crianças”, conta. 

Em outras edições da cam-
panha, outros projetos da 
Rede Feminina de Combate 
ao Câncer do Piauí foram be-
neficiados. Através da mobili-
zação do McDia Feliz, houve 
a construção e manutenção 
do Lar de Maria, a reforma e 
humanização das enfermarias 
do Hospital São Marcos (local 
onde as crianças fazem o tra-
tamento) e a compra de uma 
nova van para o transporte dos 
pacientes.

No sábado, as voluntárias 
da Rede Feminina estarão nas 
lojas do McDonalds convidan-
do o público a consumir o Big 

Arquitetos defendem a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade 

Patrimônio Histórico e Cultural

(MA). “O Plano apenas considera a 
mobilidade por ônibus e não-motori-
zada, sendo que defendemos que ne-
nhum investimento ou intervenção que 
vise valorização do transporte público 
será válido sem a integração total dos 

modais existentes, caso do metrô e dos 
próprios veículos privados ainda neces-
sários na configuração de cidade que 
temos, e sem as medidas de segurança 
pública necessárias”, diz um trecho do 
documento.

No plano diretor da cidade há um 
incentivo para aumentar a habitação 
nas áreas próximas ao centro e aos 
terminais de integração, o que Ander-
son avalia como uma iniciativa impor-
tante. No entanto, para a ocupação 
do Centro, o especialista afirma que 
é preciso uma política de proteção 
patrimonial. 
Apenas no Centro de Teresina, há 
cerca de 1.500 imóveis inventariados 
para proteção de fachada. Segundo 
Anderson, eles são mais baratos e 
mais atrativos para quem quer ad-
quirir um imóvel no Centro, como é o 
caso dos estacionamentos. O inven-
tário é uma forma de preservação do 
patrimônio cultural material. As outras 
são o registro e o tombamento. “A 
gente defende que o Centro seja trata-
do com uma legislação específica”, diz 
Anderson.
A questão do patrimônio está intima-
mente ligada à identidade e à memó-
ria de um povo e, por isso, a preserva-
ção desses espaços é tão importante. 
O arquiteto Fernando Holanda critica 
a descaracterização do Centro de 
Teresina, através das mudanças no 
patrimônio.
“Um imóvel considerado patrimônio 
histórico não altera a propriedade de 

um bem, apenas proíbe que ele venha 
a ser destruído ou descaracterizado. 
A importância do patrimônio para 
nossa sociedade é que ele fortalece 
nossa identidade cultural, comunidade 
e tradição. O patrimônio faz termos 
esse elo entre o passado e o presente, 
nos dá esse sentimento de pertença 
de algum lugar e nossa continuidade 
histórica”, destaca.
Em conjunto com a arquiteta Kamila 
Araújo, Fernando trabalhou na res-
tauração da fachada de um imóvel 
localizado na Praça Rio Branco, que 
foi descaracterizada após a implan-
tação de uma loja de produtos para 
celulares. A nova fachada, preta com a 
sinalização da loja, retirou a identida-
de arquitetônica que a caracterizava 
como parte da história e patrimônio 
de Teresina.
“Fizemos um projeto de fachada 
restaurando todo o acabamento, apli-
camos uma nova pintura e fizemos 
a colocação da sinalização da loja 
de uma maneira que não agredisse 
o imóvel e que combinasse com a 
marca da empresa”, explica. Segundo 
o arquiteto, a Fundação Monsenhor 
Chaves, responsável pela prévia apro-
vação do projeto, apoiou a realização 
da reforma.

Mac e incentivando a arrecada-
ção. “Em cada drive e loja, vai 
ter uma turma de voluntários 
fazendo uma movimentação, 
chamando atenção e conquis-
tando as pessoas para que elas 
comprem o sanduíche nesse 
dia. A nossa expectativa é a 
melhor possível. Estamos acre-
ditando que esse ano também 
vamos conseguir”, comenta 
Gracinha. 

Para comprar o ticket anteci-
pado, a comunidade pode en-
trar em contato por meio dos 

telefones (86) 3215-9650 e 
(86) 3226-2323.

A instituição
A Rede Feminina Estadual 

de Combate ao Câncer do 
Piauí é uma entidade filan-
trópica que trabalha na luta 
social do combate ao câncer 
desde 1987. Mantida por doa-
ções, a instituição é formada 
por um grupo de voluntárias 
que trabalham para o bem-es-
tar dos pacientes oncológicos 
carentes.

Dinheiro vai ser usado na reforma da sala de recreação das crianças
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