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'

Estando em discussão, no CREA, um pedido no
sentido que essa entidade se manifeste a respeito do
assunto, o colega Corona, antes de documentar
seu
parecer requereu do IAB qual a opinião e justificativa da Comissão Diretora.
O IAB, a pedido do colega conselheiro do CREA,
manifestou-se
por escrito evidenciando
o interêsse
que haveria em se modificar o processo de aprovação de plantas por parte da Prefeitura, - no sentido
de não ser necessária a indicação de "engenheiro responsável" para aprovação de. um projeto. Esta velha
e sentida reivindicação
dos arquitetos paulistas poderia vir a ser atendida fàcilmente, evitando-se grande número de embaraços e complicaçõe.s oriundas do
atual sistema.

A Sede está funcionando
No momento em que êste boletim entrar no prelo
já estará finalmente
funcionando
a sede do IAB:
Após ingentes esforços, conseguiu-se refazer as inst;;tlações e parte dos móveis, de forma a poder funcionar normalmente o restaurante, a secretaria, auditório e sala de exposições. Será agora definitivamente
organizada pela secretaria a biblioteca com serviço
regular de empréstimo de livros e revistas. Diversas
cole.ções serão nêste sentido encadernadas.
O aumento das funções burocráticas,
obrigou a uma reserva
de área maior para a secretaria e tesouraria.
O sistema de iluminação foi modificado de molde a substituir os pequenos focos de luz por uma iluminação
mais geral e. difusa. Devido a dificuldades econômicas o mobiliário foi resumido ao mínimo necessário,
devendo-se agora estudar o modo de cornpletá-lo.
Voltam a realizar-se na, quinta-feira,
os almoços de
confraterniazção
de arquitetos.
Casa à beira-mar

N.o 23

Mensal

para arquitetos

idosos

O colega Guilherme Malfatti, sugeriu à diretoria
de sondar o corpo de associados com referência
a
uma idéia que propõe: compra de terreno e edificaduma casa de repouso no litoral paulista, destinada a férias e descanço de sócios do IAB que atingirem determinada
idade. Justifica tal proposta, evidenciando o desamparo a que podem chegar certos
profissionais em idade. avançada.
O colega Malfati
redigirá plano mais elaborado a fim de ser posteriormente discutido pelos associados.
çâo

Admissão

de Projeto

e Alvará

em Faculdade

de Construção

de Arquitetura

Em Assembléia, realizada ainda em 1955 fôra eleita
uma comissão a fim de dar parecer a respeito do
projeto de lei 474 que dispõe sôbre a possibilidade.
de diplomados por escolas de Belas-Artes se inscreverem em exames de habilitação para ingresso em
faculdades de arquitetura.
O projeto provocou diversas manifestações de grêmios, professores e autoridades, tendo sido o IAB convidado pela Câmara
dos Deputados a opinar.
A Comissão composta pelos colegas Rino Levi, Vilanova Artigas, Eduardo Corona, Nestor Lindenberg
e Wilson Maia Fina, encerrou seus estudos, documentados por diversos pareceres, exames de leis e
regulamentos etc. Por quatro votos contra um a Comissão deu parecer favorável ao projeto de lei. Esta
informação será imediatamente
transmitida à Câmara
dos De.putados. Damos abaixo os pareceres que acompanharam a votação, a favor e contra o projeto.
PARECER

DO ARQUITETO

RINO

LEVI

São Paulo, 5 de Janeiro de 1956

Saldo do IV Congresso
A Comissão que organizou e administrou o IV Congresso de Arquitetos, terminou seus trabalhos, entregando ao IAB os anais do conclave e um volumoso
saldo. Êste atinge a casa dos Cr$80.000,00 demonstrando a habilidade
da Comissão em planejar e gerir.
Seus membros
responsáveis
entregaram
uma boa
tiragem dos anais, tendo-se organizado um plano de
distribuição.
Os congressistas paulistas poderão retirar gratuitamente seu exemplar com o sr. Godoi, na portaria do
edifício IAB. Os demais sócios do IAB poderão adquirir por Cr$60,00 um exemplar dum lote de 100 cópias
destinadas a nosso departamento.
Cêrca de 200 anais
serão distribuídos àquele preço aos demais departamentos. Os restantes exemplares
serão colocados à
venda em livrarias a pre.ço superior.

Exmo. Sr.
Arquiteto Eduardo Kneese de MeIlo
M.D. Presidente do I. A. B. Depart.o de São Paulo
NESTA
Senhor Presidente
Examinei atentamente os documentos do presente processo,
relativos ao projeto de lei, n.o 474/55, que transita pela Câmara dos Deputados, que propõe:"Para fins de inscrição em concurso de habilitação destinado a' matrícula nos Cursos de Arquitetura, a exigência de curso secundário completo pode ser suprida pela
apresentação de um dos Cursos seriados mantidos pelas
Escolas ou Institutos de Belas Artes, Oficiais ou reeouhectdos".
.. jj;sse projeto de lei implica em dispensar do Curso Científico
candidatos a matrícula nos Cursos de Arquitetura e portanto
do conhecimento de certas matéeías.. básicas, indispensáveis

para a formação do arquiteto,
Escolas de Belas Artes.

que não são ministradas

nas

As opiniões sôbre o assunto divergem diametralmente. Ale·
ga-se, a favôr do projeto 474, que as facilidades que se propõe a pintores e escultores se justificam em vista da afíntCade que apresentam as artes plásticas e que, de qualquer
modo, essa medida não dispensaria dos exames de admissão
normais.

Artes

Plasti"cas

ÉCOS DO NEDAB

EM ISRAEL

Esclarecendo melhor o assunto, é preciso considerar que,
entre outras, o Curso de Arquitetura, abrange disciplinas eomo Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica, No·
mografia, 'Geometria Descritiva, Estruturas, Hidráulica, Topografia e Elementos de Astronomia, cujo desenvolvimento é
baseado no programa do Curso Científico.
De duas uma: ou admitimos que essas matérias podem ser
dispensadas do Curso de Arquitetura, o que me parece ínadmissivel, e então proceda-se da revisão dos programas de
estudos, ou então marrtenba-se a exigência do Curso Científico para a admissão nas Faculdades de Arquitetura. O que
não é acertado é que se criem concessões que poderão constituir precedentes perigosos de consequências ímprevísíveís.
Quanto aos pintores e escultores, portadores de diplomas
oficiais, acho que se deveria exigir que completem o curl'iculo
requerido para inscrição ao Concurso de Habilitação a matricula nas Escolas de Arquitetura.
Apresentando
consideração,

à VV. Excla. os meus protestos

Visitantes da Exposição

de estima e

subscrevo-me

Uma carta do colega José Reznik, que acompanhou

Atenciosamente

a exposição

RINO LEVI

festações
PARECER
EDUARDO

DOS

ARQUITETOS

CORONA, NESTOR

VILANOVA

LINDEMBERG,

ARTIGAS,
E WILSON

MAlA FINA.

Jerusalém,

Os infra assinados, componentes da Comissão eleita pela
Assembléia Geral Extraordinária de Setembro dêste ano, incumbidos que foram de emitir parecer sôhre o projeto de lei
N.o 474/55, que transita pela Câmara dos Deputados e que
pretende assegurar aos portadores de diplomas de conclusão
de um dos cursos seriados mantidos pelas Escolas de Belas
Artes, o direito de inscrição em concurso de habilitação, destinado a matricula nos cursos de arquitetos, tendo procedido
as dellgências necessárias, coligindo documentos elueídatfvos
e estudos necessários,
vêm apresentar o resultado de seus
trabalhos com o seguinte

1) -

Considerando que o presente projeto de lei não isenta
os diplomas pelas Escolas de eBlas Artes, da prestação
de exames de hnhílttacâo
aos cursos de arquitetura,
respeitados os regulamentos próprios;

2)

Considerando o direito de equidade existente, em que
o pr6prlo C. N. E. reconhece em seu judicioso parecer
N.o 339, sendo êste colendo Conselho favorâvel a propósta de lei;

:n -

Considerando que a propositura da lei, só trará benefícios não só aos egressos das Escolas de Belas Artes,
como ao próprio clima artístico das Faculdades de Arqnitetura;

4) -

pelo emiaos estuno. jornal

Considerando a criteriosa opinião externada
nente arquiteto Lucío Costa, em seu apêlo
dantes ile arquitetura, conf6rme publicado
"Dlarlo de Noticias" em 2/9/55;
Resolve esta Comissão endossar em inteiro teôr,
do C. N. E. sob n.o 339, e aceitar o projeto de lei
posto.
São Paulo 28/12/55

em

no Museu Bezabel, contou com a presença

à abertura

Em Haifa, compareceu

sr. Aba Huchi e o secretário
Fontoura.

Nessa cidade o colega Resnik

uma palestra

seguida de debates,

Outra

foi lida no rádio Col Israel, com a presença
tro do Brasil, do presidente
de Israel

e do presidente

o prefeito,

da legação brasileira,

do Instituto

sr.

pronunciou

conferência
do Minis-

de Arquitetos

do Centro Cultural

Brasil. Em Tel-Aviv, a abertura

Israel-

da mostra contou com

a presença do prefeito da cidade. A exposição foi também montada em uma colônia agrícola, na qual se encontram diversos sul-americanos,

Parecer

as mani-

Conta que a inauguração

do primeiro ministro Moshe Sharet, do Ministro do
Brasil, sr. Tabajara de Oliveira, do reitor da Universidade,

Senhor Presidente:

do NEDAB em Israel, detalha

lá ocorridas.

onde, devido
assumiu

à proximidade

caráter

o Kibutz Bror-Chail,

da fronteira,

a mostra

especial, muito popular.

Nos clichês dois aspectos da exposição

do NEDAB

em Haifa.

o parecer
como pro-

João Vilano\'a Artigas
Eduardo Corona
Nestor Lindenberg

Artistas de Haifa -

\Vilson Maia Fina

Urbanismo da Municipalidade de Haifa, e o nosso informante.

Sr. Hafetz, Diretor do Departamento

de

o

FALECUWENTO

DE VIéTOR

BRECHERET

Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e Graça
um dos principais pontos de referência do combativo
movimento
de implantação
da arte moderna
no
Brasil.
Toda a sua estatutária, com exclusão talvez unicamente dos seus primeiros trabalhos ainda de feição
e sabôr acadêmicos, foi sempre uma estatuária marcada por sua personalidade,
apresentando
sempre o
seu estilo severo, coerente e próximo à escultura monumental,
mesmo nos seus trabalhos
de pequenas
dimensões.
Brecheret realizou para a cidade de São Paulo os
seus dois trabalhos
de maior vulto e alcance: o
"MONUMENTO AS BANDEIRAS" hoje indubitávelmente um documento valioso de escultura brasileira
contemporânea,
e o "MONUMENTO AO DUQUE DE
CAXIAS" que infelizmente
ainda não foi montado
embora Brecheret
o tenha deixado completamente
moldado, colosso que será uma das maiores estátuas
equestres do mundo e que por si só revelará com
maior perenidade
toda a pujança do gênio creador
de Brecheret.

VICTOR
BRECHERET1951 (Foto

Folha

da Manhã).

o

Desapareceu aos 61 anos de idade, a 18 de Dezembro de 1955, o escultor brasileiro VICTOR BRECHERET, nascido em São Paulo no bairro de Santa Cecília a 22 de Fevereiro de 1894.
Brecheret
iniciou sua carreira artística, como escultor aqui mesmo em São Paulo, onde fêz a sua
primeira exposição. Desejando aperfeiçoar-se
tecnicamente e colocar se a par dos movimentos europeus
de renova cão estética seguiu para Roma onde estudou na A~ademia de Belas-Artes.
Transperiu-se
depois para Paris onde fêz frente com os mais revolu~
cionários escultores do início da década de 1920. FOI
discípulo de Maestrovicz, expondo no salão de Outono e no salão dos Artistas Francêses.
No entanto,
foi somente depois de regressar ao Brasil que Brecheret deu expressão e expansão a todo o seu gênio
creador. Descoberto por Oswald de Andrade, Menotti
deI Picchia e outros da "Semana de Arte Moderna"
foi levado do seu atelier para a exposição do Teatro
Municipal onde apareceu ao lado de Anita Malfati e
Di Cavalcanti.
A sua escultura incompreendida
pelo
tacanho centro artístico que era São Paulo naquela
época passou a ser discutida pelos grupos intelectuais
e revestiu-se de um carater polêmico. I Ràpidamente
Brecheret tornou se ao lado de Mario de Andrade,

o

Indio

e a Suaçuapara

-

1951

"DANTE" DE BRUNO

GIORGI

Já se encontra montada e descoberta a estátua de
DANTE esculpida em travertino por Bruno Giorgi e
doada à cidade de São Paulo pelo Instituto Cultural
!talo-Brasileiro
através de doações da colônia italiana aqui radicada.
Considerada a única interpretação
certa do ponto
de vista dialético, pragmático
e estético, entre um
número enorme de interpretações
descuidadas e fantasistas que têm sido lançadas ao mundo e das quais
se excluem unicamente algumas interpretações
pictóricas devidas a contemporâneos de Dante, esta estátua
que o Bruno realizou na própria !talia - onde êle
mesmo escolheu o bloco adequado para tal - é admirável por ser obra acentuadamente
moderna (no sentido de atual) que não se desvincula da ambiência
medievalesca em que se desenrola a Divina Comédia.
Isto equivale - apenas ~ a dizer que Bruno Giorgi
soube submeter determinados
requintes plásticos da
estatuária
gótica aos equivalentes
de seu temperamento. A utilização extremamente
cuidada das ilusões ópticas acentuando
prodigiosamente
o arroubo
vertical é um exemplo seguro do que foi dito. Não
existe, no entanto, o desumano exagero da ascenção
vertical das catedrais, o que existe é uma perfeita
consonância com o quotidiano. O seu Dante. surgindo
do Inferno está perfeitamente
ambientado ao inferno
urbano do trânsito de São Paulo. Quando um ônibus
passa ríspido pela sua frente ele desaparece .d~s vi~tas
de todos. E o maior elogio que podemos dirigir a este
nosso grande escultor que é o Bruno é justamente
êste: o seu Dante não foi feito para ser santo de catedral
mas para o homem que passa pela n;la,
porta~to
com
uma
função
ilustrativa
muito
maior. - B. C. B.

Fotos

de -Cesar

Giorgi

ARTS AND ARCHITECTURE -

Setembro e Outubro 1955

U. S. A.

Revista das Revistas
THE ARCIDTECT AND BUILDING NEWS -

Inglaterra

o que mais admiramos é o fato dessa publicação substancial sair semanalmente. Aliando uma parte de publicidade
externa a material técnico e arquitetônico bastante atual,
deve contribuir para a informação rãpida e eficiente da numerosa classe dos arquitetos britânicos.

É sempre com prazer que nos referimos a essa publicação
do oeste americano. Apresentando material geralmente inédito, composição grãfica perfeita, extensa colaboração sôbre
artes e um interessante programa de construção de casas
inéditas, elementos êsses que colocam a revista entre as melhores do mundo.

Destacamos no número de Setembro uma residência de
Richard Neutra. Poucos arquitetos conseguem dos modernos materiais composiçôes harmoniosas e límpidas como
Neutra. Sua obra apresenta, sobretudo, uma unidade de concepção admirãvel.

Todos os números apresentam uma secção de detalhes
técnicos interessantes, perfeitamente claros e bem desenhados.

KENCHIKU BUNKA -

Novembro -

Japão

Como sempre, ótimo material, si excelente não fosse a arquitetura nipônica. Vãrias residências, uma escola primãria
apresentando ótima aplicação de aço a baixo custo, préfabricado. As vedações são de blocos de concreto apenas
pintados.

,"

Ii
!

Uma das residências destaca-se pela solução de seus jardins,
perfeitamente integrados na solução arquitetônica. O pequeno
páteo pareceu-nos uma obra prima de paísagísmo nipônico.

Nêste mesmo número aparece um artigo de Michael Brawne sôbre prefabricação. Combatendo a tendência atual nos
Estados Unidos de préfabricação de unidades residenciais
completas rígidas, propõe o autor um sistema de elementos
básicos industrialmente fabr-icados que facultariam ao arquiteto e ao cliente uma maior liberdade na composição do
projeto.
Como quasi todos os sistemas ultimamente surgidos, êste
baseia-se em elementos estruturais, painéis de paredes e cobertura, unidades hidrãulicas padrão e caixilhos modulados.
A panelização com materiais Ievissimos e estãveis (estireno
espumoso ou iso-cianido), é a principai contribuição dêsse
processo revolucionãrio, apezar dos princípios básicos serem
relativamente antigos e bastante conhecidos.
Jã nos referimos em outra ocasião ao programa de construção, patrocinado por Arts and Architecture, de residências pioneiras; As últimas conquistas da técnica e da indústria de materiais são aplicados na execução dessas residências. No momento acha-se em vias de conclusão a 17."' habitação desse programa, projetada por Graig Ellwood. O sistema construtivo baseia-se numa estrutura independente de
perfis de aço, painéis de tijolos prensados nas vedações, caixilharia de alumínio, divisões internas e fôrros de madeira.
A concepção da planta gira em tôrrio de uma pãteo com
piscina.

Histórias
para
a História
É intenção desta coluna, que se repetirá mensalmente, contar, por meio de entrevistas,
um pouco
da História do IAB, e das organizações de classe que
a precederam.
Não temos a pretenção de historiar o IAB, mas sim
a de agrupar elementos para tanto, pois além de esparsos, os mesmos se encontram retidos na memória
daqueles que participaram
da própria História. Mesmo porque, a vista de várias "histórias" quanto aos
propósitos da criação e fundação dessas entidades, é
impossível, pelo menos inicialmente,
esboçarmos um
esquema do desenvolvimento.

Arquiteto
Chrlstlauo S. das
Neves

Para esta primeira apresentação, considerando certa
facilidade de um lado e merito notório de outro, decidimos recorrer ao arquiteto Christiano S. das Neves,
batalhador
da velha guarda, que muito se distinguiu
pelo seu labor em tôrno da implantação e reconhe.cimento da profissão entre nós.
.Des~e_ o 'primeir~ contacto, houve uma particular
disposição a entrevista.
Na -hora marcada fomos encontrar o velho mestre em seu tradicional escritório.
Uma cordial recepção nos colocou diretamente
no
assunto anteriormente
combinado.
~ ~emória do professor não se mostrou pródiga. O
primeiro dado que nes poude oferecer foi a lembrança da existência em São Paulo, de uma Sociedade de
Arquitetos - 1912 - que teve pouca repercussão e
uma duração efêmera; um ano.

Rio, 12 de .iulho de 1920
Caro Sr. Stokeler das Neves
Embora tarde par euviar as felicita~ões pelo brilhante es.
crito publicado em "O Jornal", não O deixaria de faze-to, por
isso que o interesse nêsse assunto é grande •
. . . . .. e quem sabe tt-ocar-íamos
idéias sôbre a futura
Sociedade de Arquitetos Brasileiros e residentes no Brasil.
O seu ar-tigo veio bem, porém creia, não teve a repercusão
que dever-ta ter. O nosso meio viciado e um tanto Ignorante
em materia de arte, não sabe avaltar essas críticas. Entre
nós, somente o processo do sapo toneleiro tem dado resultado e assim mesmo a desejar em certas ocasiões.
Meu caro Sr. Stokeler, pensa ser possivel a fundação de
uma Sociedade de Arquitetos que defenda os nossos Interesses
e a estética de nossas cidades? Teria imenso prazer' em
ouví-lo nesse particular e conversar com alguns de seus colegas que andam desejosos de organíza-la.
atenciosamente
F. Nereu de Sampalo

Em 1921-22, foi fundado Instituto Brasileiro de Arquitetos. í:sse Instituto, segundo o nosso entrevistado,
SURGIU DEPOIS DE UM ARTIGO SEU, PUBLICADO EM "O JORNAL" DE JUNHO DE 1920.
Essa história começou com o edital de concurso
para a Estação Terminal da Central no Rio. O prezado colega não nos poude precisar os motivos que o
levaram a publicar aquêle protesto, que destacando a
condição anti-profissional
do edital, LEMBRA VA A
CRIAÇÃO DE UM ORGÃO DE CLASSE PARA DEFENDER OS NOSSOS INTERESSES E A ESTÉTICA
DE NOSSAS CIDADE.
O documento que fotografamos,
é parte de uma
carta do arquiteto F. Nereu de Sampaio, que corroborando com as idéias do arquiteto
paulista, a êle
se dirigiu para estudar às possibilidades da fundação
dessa Sociedade, que logo a seguir foi instalada no
Rio de Janeiro, com a participação
da maioria dos
arquitetos lá residentes.
Uma cisão de caracter estético, fez com que se fundasse, logo a seguir, outra
entidade de classe, a Sociedade Central de Arquitetos.
Depois, com uma melhor compreensão entre os dois
grupos, ficou resolvido fundir os Institutos, criandose em 1924, o Instituto Central de Arquitetos.
Daí,
outras entidades foram criadas nas principais cidades
do Brasil, com caracter extritamente
regional.
Só
em 1937 essas associações foram fundidas e transformadas do atual Instituto de Arquitetos do Brasil, com
séde no Rio e departamento
nos vários Estados.
Em 1930, atendendo às necessidades locais, foi fundado em São Paulo, o Instituto Paulista de Arquitetos com séde à Rua José Bonifácio. Funcionou até
1932, cessando provisóriamente
sua atividades, devido à Revolução.
Depois disso pouco funcionou por
estar aguardando sua filiação no orgão de âmb.to nacional, o IAB.
Nesta altura, nossa história sofre uma descontinuidade, pois, em 1937, quando da fusão dos Institutos,
o IP A, não participou desses entendimentos,
e o arquiteto entrevistado
não nos forneceu elementos suficientes para esclarecermos
os motivos desse afastamento que ocasionou o isolamento do IP A, ao mesmo tem~o que se fundava o departamento
de São
Paulo do IAB. Nem o IPA, nem eu pessoalmente
como arquiteto, continuou nosso entrevistado,
fomos
convidados para êsses entendimentos,
~.ntabolados. e
ultimados principalmente
pelos entao Jovens do RIO
e de São Paulo.
Todavia, a influência
do "modernismo",
do qual
êle é o eterno oposicionista,
e a ideologia política
esquerdista de um grupo de profissionais, podem figurar como elementos que os afastaram
daquelas
demarches.
Assim ao terminarmos
nossa rápida entrevista, ouvimos ainda do nosso entrevistado,
a promessa de
para bem breve reerguer o Instituto Paulista de Arquitetos,
que apenas cessou suas atividades,
não
morreu.
ALFREDO S. PAESANI

-
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5.a Jornada

Paulista

A Associação

de Administração

Paulista

de Hospitais,

responsavel pelas palestras
Junqueira Caldas.

I Convenção

Municipal

e o IAB de-

ARQUITETURA

será o arquiteto

de Intelectuais

e Artistas

Plásticos

Foi fundada em São Paulo, uma nova entidade que
congregará os artistas plásticos de São Paulo, denominada "UNIÃO DE ARTISTAS PLASTICOS".
Sua
sede provisória foi instalada a título precário, na sede
do IAB.
Guignard

A montagem da já anunciada Exposição do pintor
mineiro Guignard, já está em vias de conclusão e a
sua inauguração
está sendo marcada
para breve.
Para mais essa iniciativa do IAB, estão sendo concatálogos

com a reprodução

E DIVULGAÇãO

DA

NO BRASIL

Já ::;eacha em atividade, a "Comissão de Orientação
Técnica da Indústria de Construção" COTIC integrada pelos arquitetos
Reger Zmekhol, David Ottoni,
Jorge Monteiro Filho, pelos engenheiros convidados
Nils Folmer-Johnson
e Shigeo Ueno além do colega
Kurt Hollander, responsável pela sua organização.

Gilberto

Foi constituida uma delegação formada pelos arquitetos Icaro de Castro Mello, Zenon Lotufo, Bernardo Castelo Branco, José Augusto Belucci e Carlos
Lemos, para representar o IAB dep. de São Paulo, na
I Convenção Municipal de Intelectuais e Artistas, realizada no dia 29 de fevereiro de 1956. Essa reunião
foi destinada ao debate do problema criado pelo desvirtuamento
das finalidades do Parque Ibirapuera.
União de Artistas

obras do expositor, (possivelmente. auto-retrato).
Com
essa exposição será apresentado também o novo sistema de montagem, idealizado pelp.s colegas David
Libeskind e Jon Vergareche Maitrejean.

NUCLEO DE ESTUDOS

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas a
Avenida Ipiranga
313, 3.° andar conjunto 31 fone
34-3732 das 16 as 19 horas.

feccionados

de 1956

Alfredo Paesani - Bemardo Castelo Branco
Pedro Torrano - Rodolpho Ortenblad Filho

Hospitalar

partamento de São Paulo, farão realizar entre 11 e 17
de março próximo a 5.a Jornada Paulista de Administração Hospitalar.
Paralelamente
ao Curso será apresentada uma Exposição de Projetos cuja organização está ao cargo do arquiteto Hoover A. Sampaio
auxiliado pelo estudante Mauricio T. Schneider.
O

Exposição

Fevereiro

'PAULO
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de uma das

A Comissão que já realizou cinco reuniões está empenhada, no momento, no estudo dos seguintes temas,
escolhidos em uma lista aberta:
Preservação de elementos de madeira.
Coberturas planas e seus problemas.
Isolação têrmica nas coberturas de chapas de fibrocimento.
A comissão convida todos os interessados nestes temas a comparecer às reuniões que se realizam quinzenalmente às quintas-feiras
as 18:30 no L A. B., devendo realizar-se
a próxima reunião no dia 15 de
março.
"PRÊMIO

ARTE CONTEMPORANEA"

O Sr. Isai Leirner desejando contribuir -para o desenvolvimento das artes plásticas no Brasil, pelo estímulo à criação e pelo enriquecimento
do principal
acervo de arte moderna do nosso país, que é o do
Museu de Arte Moderna de São Paulo, deliberou instituir um prêmio anual de Cr$320.000,00, destinado a
distinguir obras de pintura, escultura, desenho e gravura.
Esse prêmio, a ser distribui do anualmente, pelo Museu de Arte Moderna, será de aquisição, integrando as
obras premiadas o patrimônio do Museu, com o objetivo de transformá-lo
num documentário,
sempre
atualisado, da arte de vanguarda
do Brasil e do
mundo.

o prêmio terá o nome de "PRÊMIO ARTE CONTEMPORANEA", e será conferido nos termos do presente regulamento,
elaborado e aprovado pela Diretoria Artística do Museu de Arte Moderna.

Artigo 8.° - Se o juri julgar não haver em qualquer das secções ou em todas obra nenhuma merecedora de prêmio, a importância
não conferida
será

Tendo sempre em vista o desenvolvimento
das artes no Brasil, poderá o doador aplicar o prêmio em
outras atividades que melhor beneficiem o Museu e
os artistas, atendendo
a normas a serem estudadas
oportunamente
pela Diretoria Artística do Museu de
Arte Moderna.
Regulamento

do Prêmio

Artigo 1.° - Todos os artistas nacionais e estrangeiros residentes no Brasil, cujas obras tenham sido
expostas a partir de 1.0 de janeiro de 1956, no Museu
de Arte Moderna, nas salas do Instituto dos Arquitetos ou outras que concordem em aceitar este regulamento, poderão inscrever-se ao "PRÊMIO ARTE CONTEMPORANEA",
nas secções de Pintura, Escultura,
Desenho e Gravura.
Art~go 2.° - O "PRÊMIO ARTE CONTEMPORANEA" será assim dividido:
a) - 1.0 Prêmio de Pintura
Cr$70.000,00
b) - 1.0 Prêmio de Escultura
Cr$70.000,00
c) - 1.0 Prêmio de Desenho
Cr$50.000,00
d) - 1.0 Prêmio de Gravura
Cr$50.000,00
e) - 2.° Prêmio de Pintura
Cr$20.'000,00
f) - 2.0 Prêmio de Escultura
Cr$20.000,00
g) - 2.° Prêmio de Desenho
Cr$20.000,00
h) - 2.° Prêmio de Gravura
Cr$20.000,00
Artigo 3.° - 'Os prêmios a que se refere o artigo
anterior serão conferidos em exposição a realizar-se
anualmente em dezembro, figurando na mesma as peças selecionadas
nas exposições individuais
do ano,
por um juri constituido de 5 artistas ou críticos de
artes, indicados pela Diretoria Artística do MAM, sendo dois dos membros escolhidos entre os componentes
da Comissão Consultiva
e três entre pessôas estranhas ao Museu.
Artigo 4.° - Só poderão concorrer aos prêmios
obras executadas
dentro dos dois anos anteriores
exposição.

as

à

destinada à aquisição de obras de interesse para o
acervo do Museu, de preferência nacionais, de acôrdo
com o parecer da Diretoria Artística, ouvido o doador
do prêmio.
Artigo 9.° -

O fato de um artista

já ter sido pre-

miado num determinado
ano não o inhabilita a uma
segunda inscrição.
Artigo 10.0 - As despesas de entrega e devolução
das obras que figurem na exposição conjunta acima
referida, correm por conta dos artistas.
Artigo 11.° - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Diretoria Artística.
Artigo 12.° - O presente regulamento,
valido para
o ano de 1956, poderá ser modificado de acôrdo com'
os resultados da primeira experiência.

•
CONCURSO
Museu

de Arte

DE
Moderna

CARTAZES
de São Paulo

1. Fica institui do pelo Museu de Arte Moderna de
São Paulo, um concurso de cartazes para propaganda da IV; Bienal de São Paulo, exposição internacional de artes plásticas e exposição internacional de arquitetura,
III Concurso Internacional
para Escolas de Arquitetura,
e III Festival Cinematográfico,
manifestações
que, sob o patrocinio
da Prefeitura Municipal se realizarão de setembro
a dezembro de 1957, na cidade de São Paulo.
2. Os originais deverão ser remetidos, prontos para
impressão, ao Museu de Arte Moderna de São
Paulo, à Rua 7 de Abril, 230, 2.0 andar até o dia
10 de dezembro de 1956, para fins de identificação, o nome por extenso, nacionalidade,
endereço
completo e pseudônimo.
Na parte Externa
do
cartaz somente deverá constar o pseudônimo.
3. Os originais não serão devolvidos.

Artigo 5.° - O juri de premiação, constituído da
mesma forma que o de seleção, outorgará os prêmios,

4. Os trabalhos apresentados
deverão conter, no mínimo, as seguintes indicações: "IV Bienal do Museu de Arte Moderna" - setembro-dezembro
1957
- Parque Ibirapuera
- São Paulo, Brasil.

obedecida a relação constante do artigo 2.°.
§ único - Só em caso de força maior pode um dos
membros do Juri de Seleção participar
do de premiação.

5. Os trabalhos deverão ter 100 cms. de altura e 0,70
de largura.
Pode o mesmo autor apresentar
dois
ou mais trabalhos,
conquanto
os assine com

Artigo 6.° - Da decisão solene do juri, que será
proferida oito dias após a abertura da exposição não
haverá recurso de nenhuma espécie.
Artigo 7.° - As pegas premiadas passarão a pertencer ao patrimônio
do Museu de Arte Moderna.
§ único - No caso da gravura, o MAM terá a propriedade da matriz, reservando
o gravador, para si,
10 cópias de uma tiragem de 25. No interesse da di-

vulgação da obra premiada poderá o MAM mandar
reproduzir
a matriz em tiragens numeradas,
classificadas e controladas

pelo artista.

pseudônimos diferentes.
6. Encerrado o prazo do concurso, os trabalhos serão expostos, para julgamento,
em local, dia e
hora a serem oportunamente
indicados.
7. A Diretoria Artística do Museu de Arte Moderna
selecionará
dez trabalhos
entre os apresentados,
conferindo a cada um uma remuneração
de quatro mil cruzeiros.
8. Um juri nomeado pela Diretoria Artística do MAM
conferirá a um dos dez cartazes selecionados,
o
prêmio único de 25.000 (vinte e cinco mil) cruzeiros.

r

9.

o Juri

de.Premiação será formado pelo Presidente
do Museu de Arte Moderna ou pessôa por êle credenciada e no mínimo por um crítico e um artista
nomeado pela Diretoria Artística do Museu de
Arte Moderna.

Revista

das Revistas

10. Os integrantes do Juri não poderão, em hipótese
alguma, concorrer ao prêmio.

PROA -

11. As decisões serão tomadas por maioria de votos,
em reunião secreta e serão irrevogáveis.

cias econômicas construi das sob os auspíctos do Banco Central

12. A Comissão, se o julgar conveniente, poderá abster-se de conferir o prêmio.
13. Os trabalhos selecionados tornar-se-ão de propriedade do Museu de Arte Moderna de S. Paulo, o
qual poderá aproveitar um deles para a capa do
catálogo.
14. A abertura dos envelopes lacrados, contendo a
identificação dos artistas premiados, será feita em
secção pública, na sede do Museu de Arte Moderna
de São Paulo.

Colombia -

Número

inteiramente

Francisco Matamzzo Sobrinho
Presidente

dedicado à apresentação

de re~ldên-

Hipotecário.
O sistema
ressante,
central,

adotado para a elaboração

pois congrega
sedíado

convidados

para

do programa

sob a orientação

em Bogotá,

os varios

a elaboração

é inte-

de um escritório

arquitetos

dos projetos

regionais

de grupos

resi-

denciais.
Como se pode notar pelas fotografias e plantas, os resultados
têm sido satisfatórios,

não havendo

ção rígida, que tira ao arquiteto
O padrão

das habitações

acostumados
Previdência

a ver

princípios

é muito

do que estamos
e Caixas

de equipe nestes

de

casos é

não pode fugir a uns poucos

estabelecidos

bem assim como informes

acima

de Institutos

O trabalho

pois o arquiteto

previamente

sinal de uma padroniza-

o estímvto criador.

nos projetos

nacionais.

Indispensável,

São Paulo, fevereiro de 1956.

Nov. 1955

estatísticos

pelo escritório

central

da localidade

em que

trabalha .
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-

AMERICA LATINA

Editada no Japão por Shinji Koike, esta série de livros abrange
o panorama

atual

da arquitetura

de mais representativo

doméstica,

O volume dedicado à Amerlca Latina,
série de seis, já tendo sido publicados
Norte

da Europa,

Europa

Unidos e finalmente,
O trabalho

Central,

em preparo,

apresentados

volumes referentes

Sul da Europa,

são, na sua maioria,

paisagismo se completam.
limitado

é o quinto de uma
ao

Estados

Japão.

tas, nas quais os valores parciais
e o texto traduzidos

no que ela tem

em todo o mundo.

de arquitetura,

Lamentamos

obras prondecoração e

não serem o prefácio

em inglês ou espanhol, sendo seu alcance

aos nipônicos.

devido à dificuldade

de tradução

de

seus caracteres.
Da América
Argentina

Latina

e Uruguai,

acham-se representados

desses dois últimos países.
nas demonstra

grande vitalidade

a influência

dos Estados

O Brasil, com exceção de duas residências,
Lina

Bardi,

Rino

paulistas,

Levl, Eduardo

Clovis Olga, Gilberto Junqueira
Filho.

mexica-

criativa em alguns trabalhos,

ta-se por trabalhos de arquitetos
Bratke,

de trabalhos

O conjunto de residências

ao passo que em outros é patente
Unidos.

Brasil, Mexico,

sendo pequeno o número

represen-

tais como: Oswaldo
Kneese

de Mello,

Caldas. e Rodolpho Ortenblad

O exemplo dos editôres nipônicos deveria ser imitado pelos
livreiros
qualidade

nacionais,

pois

cremos

não lhes faltaria.

que material

de excelente

ARCIDTECTURAL
A arquitetura
um

DESIGN -

Inglaterra

-

Dezembro

1955

Ingleza vem sofrendo nos anos de após guerra

desenvolvimento

bastante

levarmos em conta o entrave
incontestável do povo inglês.

auspicioso

principalmente

que lhe opõe o tradicionallsmo

si

Esta publicação apresenta um ótimo padrão editorial principalmente quanto à qualidade da matéria.
A contribuição
estrangeira é constante, sendo de se destacar a publicação da
conjunto residencial da Cidade Universitária de São Paulr
de autoria de Rino Levi e associados.
Outro edificio que destacamos é o pavilhão de esculturas
de Arnhem, Holanda, de autoria de G. Rietveld.
Um edifício de escritórios em Br-ístol apresenta uma solução avançada de vedação total em vidro (curtain wall).

O edifício acima recentemente terminado em Milão abriga
em conjunto de escritórios e apartamentos com circulações
independentes.
A parte técnica das instalações é completíssima e perfeita.
Possue ar condicionado, geradores próprios de emergência,
central telefônica, ponto de correios com' distribuição pneumática, etc.

EDILIZIA MODERNA -

N." 5(\ -

Italia

O seminário di Reggio Emilia alia uma estrutura muito
simples ·a um acabamento perfeito.
O plano é tradicional,
mas eficiente.
Note-se a solução estrutural
perfeitamente
espirito da concepção plástica. Oorredores
iluminados.

integrada no
amplos, bem

Como sempre esta publicação apresenta-se grilficamente
perfeita, aliando o gôsto da sua paginação a um material selecionado nos menores detalhes.

ESPACIO Agosto 1955

Universidad

de La Habana

O editorial
desta excelente
refere
ao prêmio
conseguido
Bienal de São Paulo.

-

Cuba -

revista
universitária
pela sua equipe
de

Maiocubana
alunos

se
na

A plástica
deriva
essencialmente
do material
básico
da
estrutura
que é a madeira.
As possibilidades
construtivas
dêsse material,
nunca são subestimadas
pelos nípônícos,
Mesmo nos lugares
onde não existem
aberturas
as colunas
são deixadas aparentes,
sentindo-se
o princípio
construtivo
em
toda a sua beleza e força.

A residência
de fazenda de autoria
de Rino Levi, (São José
dos Campos)
é apresentada
neste
número
de Espacio.
A
solução dada ao terraço
das salas resultou
agradável
e adequada ao espírito
da construção.

ARTS

AND

ARCHITECTURE

-

U_ S. A. -

Dezembro

1955

Walter Gropius destaca-se
entre os pioneiros
da arquitetura
contemporânea
pela sua intensa
atividade
educacional,
seja
diretamente
no ensino universitário,
seja pelas suas conferências e artigos.
Êste número
de Arts and Architecture
apresenta-nos
um excelente
ar-tigo de sua autoria
intitulado
"A
necessidade
da arte numa sociedade
democrática".
l1:sse trecho é bem característico:
"Algumas
geraçôes
atrás nossa sociedade era realmente
uma entidade
equilibrada
na qual todos os indivíduos
encontravam
seu lugar e a validade
de costumes
tradicionais
era
íriquestlonável.
Arte
e arquitetura
desenvolviam-se
lenta e orgânica mente, como partes reconhecidas da cultur-a geral.
Então, com o advento da ciência e da
máquina,
a antiga ordem social desmoronou-se.
Os

A residência
[aporiêsa
nos jardins
do Museu de Arte de
Nova York, é um exemplo
do alcance
educativo
conseguido
através
de uma entidade
artístico-cultural
bem orientada.
KENCHIKU

BUNKA

-

Japão

-

Dez.

1955

Um exemplo da vitalidade
da moderna
arquitetura
mpomca
é este edifício destinado
à atividade esportiva de rapazes.
A
forma simples da cobertura
do ginásio é perfeitamente
racional, não procurando
utilizar
formas
extravagnates
e antieconômicas.

instrumentos

da

civilização

apoderaram-se
de nós.
Desde êsse
instante,
o homem
moderno
não
mais liderou
pela iniciativa
moral
mas por uma mentalidade
estat ísttca que o orienta
mecânicamente
para o fator quantidade
e não para
a qualidade,
servindo
apenas
aos
fins utilitários,
sem construir
um
novo credo.
Esta bela estrutura
dos arquitetos milaneses
Mangiarotti,
e Morassuti
é a prémcira
em concreto
pretendido
a ser construida.
Dois
pés-direitos
balançados
dão maior
flixibilidade
aos escritórios.
A vedação será inte!.ramente
de vidro,
deixando
aparente
a estrutura
le-

vísa.ma.
Lamentamos
a falta de plantas
cortes
que melhor
elucidassem
disposição
alternada
dos pisos,

e
a

-
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Março

de 1956

Alfredo Paesani - Bernardo
Castelo Branco
Pedro Torrano - Rodolpho Ortenblad
Filho

O

ÉTICA PROFISSIONAL
Acha-se a disposição dos interessados,
na sede do
IAB, alguns exemplares do Código de Ética Profissional aceito pelo orgão central do Instituto de Arquitetos do Brasil.

Notícias da Secretaria
NOV AS
Foram

DIRETORIAS
constituidas

nos dias 21 e 23 de janeiro

p.p.,

as comissões Diretoras e Fiscaes dos departamentos
de
Minas Gerais e Pernambuco,
respectivamente,
do Instituto de Arquitetos do Brasil.'
São as seguintes
Minas Gerais.
Presidente
1.0 Vice-Presidente:
2.° Vice-Presidente:
1.0 Secretário
2.° Secretário
1.0 Tesoureiro
2.° Tesoureiro
Bibliotecário
Conselho

Diretor

Pernambueo
Presidente,
Vice-Presidente
1.0 Secretário
2.° Secretário
Tesoureiro
Conselho Fiscal:

as Diretorias

eleitas:

BIBLIOTECA
A partir do próximo mês de maio, os sócios do IAB,
poderão consultar
a biblioteca
do Instituto,
que se
acha em fase final de organização.
A biblioteca vem
recebendo
várias doações em livros e revistas
que
esperamos possa agrupar substancial volume de, obras
pouco conhecidas e de diversas procedências.

Luciano Jorge Passini - reeleito
Francisco Antonio Marco

CONFERÉNCIA
"GUIGNARD"

Martim Francisco
drada
Traj ano Ferre.ira

Encerrando
a exposiçao do renomado
pintor patrício, Alberto Guignard, o sr. Lourival Gomes Machado, professor e crítico de arte, pronunciará
uma
palestra sôbre a vida e a obra daquele artista.
A conferência
será pública e se realizará
no dia
12 de Abril, na sede do IAB.

Coelho de AnPires

Francisco José dos Santos
Cicero R. de Vasconcellos
Jr.
reeleito
Mardônio Santos Guimarães
Mauricio Gomes dos Santos

-

Walter Machado - reeleito
Henrique Alves de Minas - reeleito
Paulo Humberto Passos Baptista
Luiz Raul Guimarães
Antonio Botelho Pereira - Membro nato
Luiz de Castro Souza.

Florismundo Marques Lins Sobrinho
: Edison Rodrigues de Lima
Walde,cy Fernandes Pinto
Marcos Domingues da Silva
Everaldo da Rocha Gadelha
Paulo Gondim Vaz de Oliveira
Mênia Giske
Maurício Castro

DE LORIV AL GOMES

A NOVA CAPITAL

MACHADO

E OS ARQUITETOS

O L A. B" em diversas ocasiões, através de seu
órgão Central e do Departamento
de São Paulo, entrou em contato com a Comissão de Estudos e Planejamento na Nova Capital do Brasil, com o intuito de
fazer sentir a necessidade, de participação
dos arquitetos nacionais em empreendimento
de tal envergadura.
Com efeito, a oportunidade
proporcionada
a
todos os profissionais pela edificação do novo Distrito
Federal,
impõe ao IAB decididas providências
em
defesa dos interesses da classe.
Os insistentes apelos do IAB não foram ainda satisfatàriamente
atendidos.
Declarações
feitas
pelo
Marechal Pessoa Cavalcanti Albuquerque,
presidente
da aludida Comissão, ora transformada
em autarquia,
indicam não haver critérios seguros, nem estar
claramente
garantida a participação
dos arquitetos e
urbanistas brasileiros, nem haver clareza no que tange
à organização de concursos e elaboração do planopiloto.

NEDAB.
Depois do letárgio de alguns meses, volta o NEDAB
a se preocupar com os problemas da arquitetura e dos
arquitetos.
Desta feita com um melhor conhecimento de suas possibilidades, estão os jovens arquitetos
procurando,dentro
de um plano mais amplo, abranger e encetar em seu meio os problemas da nossa
arquitetura e daqueles que a fazem.
Atualmente em reuniões semanais, está sendo elaborado o programa básico, que vem sendo detalhadamente estudado.
No clichê abaixo, um aspecto de
uma dessas reuniões.

ATRIBUIÇÕES DOS ARQUITETOS
PÚBLICO ESTADUAL

NO

SERVIÇO

O plano de Classificação de; Cargos do serviço
público estadual prevê uma carreira de arquiteto,
composta de duas classes ou níveis. Trata-se de funções que consistem no estudo, projeto, orçamento e
fiscalização técnica de obras arquitetônicas
e urbanísticas.
O integrante
da classe ou nível superior
dirige setor encarregado dessas atribuições.
O arquiteto I executa, a mando de seu superior,
anteprojeto
de determinados
edifícios públicos, tais
como escolas, hotéis, balneários, foruns, cadeias, mercados, hospitais, paços municipais, piscinas, parques
infantís e outras obras. Faz a coleta de dados necessários à execução do anteprojeto incluindo entendimentos com 001 interessados e consultas à bibliografia especializada.
Visita o local para verificação das
condições do terreno, topografia, insolação e localização. Pesquisa o mercado de materiais e mão de
obra para elaboração do orçamento,
Depois, submete
ao chefe e ao dirigente da entidade interessada
o
estudo do anteprojeto com várias soluções acompanhadas dos respectivos orçamentos.
Faz o croqui do
anteprojeto adotado e o entrega ao desenhista para
execução do projeto definitivo.
Revê o desenho final
do projeto traçado pelo desenhista e a respectiva discriminação orçamentária,executada
pelo setor competente.
Fiscaliza a execução das obras sob o ponto
de vista de observância aos detalhes técnicos do projeto. Colabora com outros arquitetos para a elaboração e pormenorização
de projetos,
Tira copias de
projetos antigos para restauração
de desenhos em
mau estado de conservação.
Presta informações de
natureza técnica sôbre assuntos arquitetônicos e urbanísticos.
Êste servidor deve ter o curso superior de Arquitetura ou de Engenharia com especialização em Ar-

quitetura, e razoável conhecimento dos princípios e
técnicas modernas de Arquitetura
e Urbanismo; da
bibliografia especializada, inclusive das mais recentes
descobertas e realizações; das normas e especificações técnicas referentes à especialidade e das prescrições legais que disciplina a execução de projetos
arquitetônicos;
do mercado de materiais e mão de
obra. Deve, ainda, ter sofrível conhecimento de estabilidade das estruturas, de Artes Plásticas necessárias à decoração dos edifícios. Precisa, também, ter
capacidade para realizar estudos e projetos em harmonia com os princípios e as técnicas da moderna
Arquitetura;
para orçar o custo de uma obra inclusive estimativas da variação dos preços de material e
mão de obras; para fiscalizar obras, observando as
eventuais irregularidades;
para tratar com empreiteiros e dêles exigir obediência aos detalhes técnicos do
projeto; para orientar, verificar e coordenar o trabalho de subordinados; para fazer levantamentos
e
plantas topográficas, executar cálculos e projetos e
traçar croquis e desenhos técnicos.

Arquiteto fi
O arquiteto II orienta setor encarregado do estudo,
projeto, orçamento e fiscalização de obras arquitetônicas e urbanísticas.
Estuda processos relativos à
elaboração de projetos de edifícios públicos e outras
obras; os elementos elucidativos
que acompanham
cada processo e ref.erentes à região, verba disponível
e peculiaridades da obra solicitada.
Distribui as tarefas aos arquitetos subordinados.
Orienta arquitetos
e desenhistas e demais auxiliares técnicos em atividades de elaboração de anteprojetos e, projetos definitivos, traçando esquemas para orientação inicial dos
trabalhos, criticando as soluções apresentadas, sugerindo alterações, verificando e visando os croquis e
desenhos definitivos de projetos aprovados.
Orienta
a solução de problemas técnicos específicos, consultando a bibliografia especializada ou os setores de
calculos, orçamento e fiscalização de obras, promovendo entendimentos' entre as partes interessadas.
Executa pessoalmente projetos de maior complexidade
ou responsabilidade.
Presta informações, em processos, sôbre assuntos de Arquitetura
e Urbanismo e
atende a pessoas interessadas no andamento das obras. '
Presta, igualmente, contas dos trabalhos realizados pelos subordinados e prepara e encaminha aos superiores
demonstrações de despesas e outros relatórios.
Precisa ter o curso superior de Arquitetura
ou de
Engenharia especializada em Arquitetura
e considerável conhecimento dos princípios e técnicas modernas de Arquitetura
e Urbanismo; da bibliografia especializada,
sempre atualizada;
de normas e especificações técnicas e das prescrições legais sôbre
projetos arquitetônícos;
razoável conhecimento
do
mercado de materiais e mão de, obra, incluindo dados
relativos a preços, disponibilidade
e qualidade dos
diversos tipos de material; conhecimento razoável de
Estabilidade das Estruturas;
de artes plásticas para
decoração dos edifícios públicos projetados.
Deve,
ainda, ter capacidade para projetar, distribuir e coordenar o trabalho de subordinados profissionais técnicos e de escritório; para elaborar ou criticar a elaboração de projetos e adaptações, de acôrdo com os
princípios e técnicas da moderna Arquitetura
e com
as necessidades da administração
e os recursos do
Estado; para fazer levantamentos e plantas topográficas, para executar cálculos e projetos, traçar croquis
e, fazer desenhos técnicos; para elaborar orçamentos
de custo e fazer estimativas de variação dos preços
de material e mão de obra.

Realizou-se na sede do órgão central do IAB, no
dia 26 do mês findo, importante
reunião e debate
sôbre a atitude a ser tomada por nossa entidade
representativa,
sendo nesta ocasião ouvido o histórico e o parecer duma comissão arteriormente
indicada; ouvidas diversas opiniões, nomeou-se uma comissão encarregada de elaborar bases para concurso
que objetive a indicação de pessoal habilitado a organizar os concursos gerais e particulares.
A comissão, que é composta pelos colegas Oscar Niemeyer,
Helio Modesto, Afonso E. REüdy, Firmino Saldanha
e Valentim de Oliveira Neto, apresentará, seu parecer
dentro de 15 dias.

missível, e então

para a admissão nas Faculdades de Arquitetura.

o debate e reunir maior número
possível de sugestões, enriquecendo
o parecer a ser
apresentado às autoridades, decide a Comissão Diretora do Departamento
de São Paulo, convocar uma
Assembléia Geral Extraordinária,
para o próximo dia
11 de Abril.

de

O que não

é acertado é que se criem concessões que poderão constituir
precedentes

perigosos de consequências imprevisíveis.

O ensino de Arquitetura,

corno é entendido hoje em todo o

mundo, se caracteriza, em contraste com

O

das demais artes

plásticas, pela sua base científica, própria do ensino superior.
Quanto aos pintores

e escultores,

portadores

de diplomas

oficiais, acho que se deveria exigir que completem o currículo
requerido

para inscrição ao Concurso de Habilitação a ma-

tricula nas Escolas de Arquitetura.
Apresentado

À fim de ampliar

proceda-se da revisão dos programas

estudos, ou então mantenha-se a exigência do Curso Científico

à Vv. Excia. os meus protestos

de estima e

consideração, subscrevo-me
Atenciosamente
Rino Levi

HABITAT

VIGILANTE

É um lapso

ADMISSÃO

EM FACULDADE

DE ARQUITETURA

No número 23 dêste boletim, apresentamos
sob o
título acima, os pareceres dos membros da comissão
especialmente
nomeada para opinar sôbre o projeto
474/55 que pretende extender a admissão dos candidatos aos vestibulares
de arquitetura,
aos aprovados
em curso de Belas Artes.
Na exposição de pareceres
que divulgamos,
um
lapso de revisão do texto ocasionou a omissão de
um período completo do parecer do arquiteto Rino
Levi, ficando o leitor privado de apreciar um dos
pontos mais importantes
da argumentação
daquele
arquiteto.

comum em imprensa, e nem por. isso
mais desculpável, omitir palavras ou períodos de um
original.
A êsse deslise e a respeito do parágrafo
anterior, encontramos
em Habitat 27, uma nota na
seção de "Noticiário",
que antecipando-sé.
a nossa
retificação, supriu prontamente
aquela falha.
Agradecemos a Habitat e nos curvamos ante a agudez de percepção de seu redator.
Parabéns à vigilância.

"MODERNO"

.

. .

I I I

No intuito de retificar tão lamentável falha, reproduzimos na íntegra o parecer do arquiteto Rino Levi.
Senhor Presidente
Examinei atentamente
relativo

ao projeto

os documentos do presente processo,

de lei, n.O 474/55, que

transita

pela

Câmara dos Deputados, que propõe:
"Para

fins

destinado

de inscrição
a matrícula

em concurso de habilitação
nos Cursos de Arquitetura,

a

exigência de curso secundário completo pode ser suo
prida pela apresentação

de diploma, devidamente Iega-

lizado, de conclusão de um dos cursos seriados mantidos pelas Escolas ou InStitutos de Belas Artes, Oficiais
ou reconhecidos".
í:sse projeto de lei impl1ca em dispensar do Curso Cíentífico candidatos a matrícula nos Cursos de Arquitetura
tanto do conhecimento de certas matérias

e por-

básicas, índíspen-

sáveis para a formação do arquiteto, que não são ministradas
nas EScolas de Belas Artes.
As opiniões

sôbre

o assunto

divergem

diametralmente.

Alega-se, a favôr do projeto 474, que as facilidades que se
propõe

conceder

a pintores

e escultores

vista da afinidade que apresentam

se justificam

em

as artes plásticas e que,

de qualquer modo, essa medida não dispensaria

dos exames

de admissão normais.
Esclarecendo

melhor o assunto, é preciso considerar

entre outras, o Curso de Arquitetura,
mo Cálculo Diferencial e Integral,
mografia,
pografia

Geometria Descritiva,
e Elementos

é baseado no programa

que,

abrange disciplinas co-

Geometria Analítica, No-

Estruturas,

de Astronomia,

Hidráulica,

To-

cujo desenvolvimento

do Curso Científico.

De duas uma: ou admitimos que essas matérias podem ser
dispensadas do Curso de Arquitetura,

o que me parece inad-

Eis o resultado da interpretação
de "moderno" de
uma das nossas firmas que, "procurando
eliminar a
rotina no uso de placas para interruptores",
chegou
a êsse infeliz resultado de concepção e aplicação,
O exemplo poderia ser outro e tirado, quiçá, das
nossas próprias criações, porém 00 que infelizmente
subsiste é o conceito generalizado de que tudo que
é "moderno" deve obrigatàriamente
ser tôrto, ameboidal, contrastante
e ter outras características
deformadoras.
O nosso meio mal formado e informado, necessita
de uma melhor orientação e uma completa revalidação de seus valores reais.
A ideia que não é nova, já foi debatida em reunião conjunta de arquitetos, industriais e comerciantes. A conclusão a que se chegou nunca ou bem
pouco foi posta em prática.
Desta forma, as investidas da indústria que procura honestamente
suprir e
impôr seus produtos através do novo campo de expressão que a boa arquitetura
inspira, são desprovidos de. orientação
e r.esultam quase sempre em
aberrações ao bom gôsto, ao uso e ao funcionamento.
Essa orientação, que aliás, já foi iniciada - embora
restrita a um pequeno- campo - deve ser incrementada e ampliada.
A. S.P.

ALBERTO

DA VEIGA

GUIGNARD

Ao estudarmos a obra pictórica de Alberto da Veiga Guignard somos fascinados a assumirmos simultâneamente dois pontos de vista opostos mas que aqui
não se degladiam por servirem apenas para completal' o conhecimento dêsse artista brasileiro de plano
internacional
pela qualidade, intensidade
e, personalidade da obra.
De fato, nós colocamos de início - como Malraux
se colocaria - na posição do próprio artista criador
e enveredamos pelas sendas misteriosas de uma experiência estética que não é nossa. Perdemos assim,
momentâneamente
o único pôsto crítico que nós é
ple,namente acessível: o de espectadores.
O que perdemos em contemplação podemos, no entanto, ganhar
em profundidade
analítica de textura, matéria, conteúdo e tratamento, ainda que numa posição que julgo perigosa embora evitando o risco de querermos
identificar com nós mesmos o quadro estudado.
Êste
risco não permitiria
que pudessemos, como crítico,
estudar, abranger, compreender,
comparar, dar valores simultâneamente
a obras de autores diversos e
distanciados
entre si. Restaria sempre um abismo
entre um e outro artista considerando, e tão profundo que talvez não fôsse possível medí-lo.
Embora
e,stas considerações
sejam relativas e dependam
da
estruturação
prévia de um sistema ponto-de-partida,
ou talvez da enunciação de um "Princípio estético de
incerteza"
que corresponderia
ao científico de Heisenberg, convêm ressaltá-Ias.
Nós colocamos depois na posição de contempladores, optando pela descrição da "experiência
do espectador", numa posição oposta à anterior mas que
deixará de uma maneira absoluta de participar
da
mesma (estética de criação) como se observa na
"Phênomênologie
de l'experience esthêtique" na qual
Dufrene pôde manter uma "visão preconcebida
que
comandava sua reflexão, sem que fôsse mutilada ou
desequilibrada
uma descrição singularmente
rica e
penetrante".
Procuramos assim através de um processo que seria a justaposição simultânea de dois outros distintos

"A família do fuzileiro"

unir êsses dois elementos
criação e a contemplação.

complementares

que são a

A exposição organizada pelo departamento
de São
Paulo do Instituto de Arquitetos embora tendo reunido um bom número de trabalhos de Guignard pertencentes
a coleção particulares,
é incompleta,
não
chegando contudo a ser frustrada,
permitindo
uma
aproximação do público a êste admirável artista.
A
maioria dos trabalhos
são da década 1945-1955; os
quadros mais antigos aparecem em menor número e
os mais recentes também são escassos. Isto significa
uma grande falha didática que não permite chamarse à exposição de "retrospectiva".
Ainda que se
possa colher um aspecto geral amplo de Guignard
a exposição tem mais um carater de exposição póstuma (o que não é) organizada às pressas (o que não
foi). N o entanto, reconhecemos aqui as grandes dificuldades vencidas para que uma exposição de tal
envergadura
pudesse ter sido levada a termo e louvamos o trabalho dos que a organizaram.
"Diamantina",
"Ouro Preto" e, "Môrro do Pinto",
quadros de 1946 nos mostram um Guignard embebido
de natureza,
de um sensualismo
brasileiro
de côr,
formas e linhas bucólico.
O seu sentimento estético
suscitado, reclamando
ou despertado
pela natureza
não é um "sentimento
esteticamente
impuro"
no
qual o gozo sensual alterna hedonlsticamente
com
uma mais aprofundada
ânsia de conhecimento
e
constatação gráfica, mas um sentimento de natureza
tornado sentimento
estético.
"Môrro do Pinto" impregnado de uma profunda e sombria tristeza - com
cinzas no céu e nos môrros distantes - cria contrastes
violentos com os verdes quase puros dos primeiros
planos.
As flôres de Guignard são deflagradas num clima
de intensidade
emocional quente e violento constituindo os seus instantes mais libertos e revolucionarios nos quais o tratamento do objeto estético assume
uma harmonia
de composição plena.
Passando por quadros cO,mo "Noite de São João",
"Lagôa Santa" e "Família" atingimos uma das mais
notáveis tela de Guignard: "A família do Fuzileiro

"lUarilla"

Naval", pertencente
ao espólio de Maria de Andrade,
trabalha
que constitue um marca de referência
em
relação a época e ao artista.
Os restratas constituem um aspecto das mais interessantes
da artista.
Através dêles sente-se a sua
preocupação
constante em "fazer um quadra" e não
simplesmente reproduzir alguma coisa, E a prova cabal dista é a seu "Auto Retrata" (1955), bem diversa
de um retrato de "Patrícia", ou retrata de "Ione".
Com a sua serie mística, mais recente, Guignard
consegue faezr com que as abjetas estéticas (cabeças
de Crista, que poderiam ser outro tema qualquer)
atinjam totalmente
a intuição
da espectador.
Podese dizer que Guignard alcança uma atmosfera próxima a Rauault quanta à textura, côr e temática sem

Revista

o

prcgresso

da

Novembro 1955 -

Arquitetura

contemporânea

mais longínquos países do globo.
nos apresenta

inúmeros

"Banco Obrero", que por um programa

de longo alcance e

rápido

inúmeros

desenvolvimento

residenciais

das Revistas

ARCHITECTURE AND ARTS -

sair todavia de sua própria personalidade.
O caminha que conduziu Guignard a êste estada de espírita
precisaria ser estudada com detalhes.
Parece-nas que
um tema qualquer
(paisagens par exemplo)
e não
apenas a mística serviria muita bem cama suporte
a estas fartes e dolorosas explosões líricas.
Na entanto, acredita que se considerarmos
êstes Cristas de
Guignard cama simples homens teremos atingida a
verdade destas telas e nas aproximado de tôda a sua
intensidade
humana.
O tema religioso é apenas um
pretexto
(embora passa ser a única cabível para a
artista) para ser atingida uma ambiência de grande
conturbação dramática, em que a abjeta estética através de um compromisso de, sangue e dôr com a re,alidade "manifesta
o sensível em sua glória".
B. Castelo Branco

tem construido

na capital e no interior

conjuntos

do país.

Australia
alcança

os

Essa publicação australiana

exemplos

de excelente

arquitetura

moderna.

Edifícios de apartamentos
Convem destacar

que o trabalho

de equipe entre os arqui-

tetos e técnicos vem produzindo obra de real e incontestável
valor.

Paralelamente

Universitária

de Caracas, apresenta-nos

maiores
versitário,

A crescente prosperidade
ploração

de suas enormes

corisequêncía

oap ítais

um excepcional
e apresentação

de petróleo,

florescimento

aos esportes

do mundo,
dada

de autoria

sendo

e ensino.

A Cidade

edifícios dignos das

excepcional

às arquibancadas

a

solução

do Estádio

Uni-

de Carlos Raul Villanueva.

Inglaterra

da Venezuela, decorrente
reservas

l1:ste número de Architectural
à apreciação

1956 -

de habitações destacamos

destinados

plástico-estrutural

Fevereiro

à construção

os conjuntos

da ex-

teve como

da Arquitetura.

Design é inteiramente

dedicado

do acêrvo de trabalhos

arquite-

tõnicos dêsse país latino-americano.
São as mais diversas as influências
a criação arquitetõnica
norte-americano

na Venezuela.

a estimular

que sofre atualmente
Por um lado o capital

construções

necessárias

à insta-

lação de suas atividades; por outro, a iniciativa oficial patrocinando a construção

de enormes conjuntos resídencíaís

a classe média e operária,

para

Nêste ultimo caso está a obra do

A construção dos grandes conjuntos arquitetõnicos
panhada de medidas urbanísticas
sumamente auspicioso.

é acom-

adequadas, o que nos parece

-
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N. E. D. A. B.
No dia 20 p.p., foi eleita a nova diretoria do NEDAB,
constituída pelo arquiteto Bernardo Castelo Branco,
como presidente e pelo estudante. Claus Peter Bergner, como secretário.
O NEDAB., em conjunto com os grêmios das faculdades de arquitetura, \ e com o L A. B., está programando um ciclo de conferências sôbre "Casa Popular", convidando
para tanto o arquiteto
Afonso
Eduardo Reidy.
É intenção
do NEDAB., debater o assunto tão em
pauta atualmente,
apresentando
a opinião do arquiteto Reidy, estudioso e idealizador de uma das soluções.

Como se sabe, com .a disposição do Govêrno Estadual e os passos iniciais já tomados, êsses debates
e o ciclo de conferências
programado
poderá dar
uma real e substanciada opinião à Comissão encarregada de propôr as soluções! para o alarmante problema da Casa Popular em nosso Estado.
PROBLEMAS

N.O 26

DE ARQUITETURA

Sob os auspícios da Reitoria e da Faculdade de
Arquitetura
e Urbanismo da U. S. P. será promovido no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas um curso de extensão universitária
sôbre. "Problemas de Arquitetura",
a cargo de prof. Rino Levi
e do Arquiteto Roberto Cerqueira Cesar, professores
daquela escola. As aulas serão ministradas às 21 horas dos dias 4, 10, 17 e 24 próximos com o seguinte
programa: dia 4 "Urbanismo"
estacionamento
e problemas correlatos -1 necessidade da limitacão da altura dos edifícios", prof. Rino Levi; dia 10: "concepção de projeto hospitalar"
prof. Rino Levi; dia 17,
"Clima e Arquitetura",
prof. Roberto Cerqueira Cesar; dia 24, "Arquitetura
residencial"
prof. Roberto
Cerqueira Cesar.
O IAB E A NOVA CAPITAL
A mudança da capital federal, obede.cendo a pretêm acompanhado
com cuidado e discreçâo as ativilocalização, fazendo alarde em fase em que o silêncio
significa a possibilidade
de participar,
de colaborar
num empreendimento
urbanístico
de grande vulto,
uma tarefa importante para os profissionais nacionais.
Baseadas nestas considerações preliminares,
as diretorias de departamentos
e do órgão central do IAB
têm acompanhado com cuidado e discreçâo as atividades da Comissão de Localização da Nova Capital
Federal; era óbvio certo sigilo nos trabalhos
dessa
comissão e o lAB nunca interferiu nos trabalhos de
localização, fazendo alarde em fase em que o silêncio
fôsse mais importante.
No entanto, fez sentir em
diversas ocasiões, o desejo de participação dos arquitetos brasileiros em tão magno problema.
Durante o
ano de 1955, em Janeiro, em Agôsto, em Setembro e

em Novembro, - em ofícios dirigidos ao Presidente da
CLNCF e ao Presidente da República, tanto pelo órgão central como pelo Departamento
de São Paulo
(em duas ocasiões), mostrava-se
a importância
da
classe no panorama da cultura nacional e da vida profissional, indicava-se quanto os arquitetos
nacionais
se tinham pre.ocupado com problemas mais gerais que
atingiam tôda a nacionalidade, seu grau de participação e, finalmente, o prestígio que suas produções gozavam internacionalmente,
com justiça. Fazia-se sentir
a necessidade de chamar êsses profissionais a participar dos trabalhos de planejamento, indicando-se desde
então o interêsse na promoção de concursos públicos,
dando oportunidade à seleção de valores.
O proble.ma amadureceu ràpidamente,
de .modo especial após a escolha definitiva do local da nova Capital e as declarações repetidas e contraditórias
do
presidente da CLNCF, indicando pouca clareza a respeito da orientação que teriam os-trabalhos de planejamento. Decidiu-se estudar em linhas gerais a forma
de participação do IAB e dos arquitetos nacionais no
planejamento
e entregar ao Presidente da República,
por sugestão de S. Excia., um memorial com opiniões
. gerais e indicações.
A comissão especial nomeada
para êste. fim foi composta pelos colegas Reidy, Saldanha, Modesto, Niemeyer e Oliveira Neto. Seu parecer foi discutido em Assembléia Geral Extraordiná- .
ria convocada pelo Dep. de. São Paulo, recebendo sugestões sôbre alguns pontos.
Estas sugestões foram
levadas à reunião especial do Consêlho Diretor do órgão central, pelos colegas Ribeiro de Morais e Jorge
Wilheim. Nesta reunião, leu-se o parecer e discutiuse a anexa minuta dd ofício a ser entregue ao Presidente da República.
Neste ofício se fazia um histórico breve da participação do IAB no problema e se definiam certos princípios defendidos, a saber: necessidade de dar eficiência e rapidez ao e.mpreendimento;
necessidade de escolher profissionais que participem desde o início dos
trabalhos
de planejamento
definitivo;
princípio
de
concurso público para a escolha desse profissional, ou
profissionais ou equipe; o concorrente será brasileiro,
podendo posteriormente
completar
sua equipe com
profissionais estrangeiros; constituição de comissãoespecial de concurso, que prepararia
o edital com participação de representante
do IAB; constituição
de
júri, integrado por três urbanistas estrangeiros de renome internacional,
dois representantes
do lAB, um
representante
das associações de engenheiros brasileiros, um representante
do Presidente da República, sob
a presidência do presidente. da autarquia; - o concurso
para escolha de profissional se basearia numa apresentação. da ordenação dos trabalhos que deverão constituir o planejamento
definitivo, assim como um estudo inicial do plano regional e do urbano; princípio
da defesa e debate oral dos projetos concorrentes.
Estas idéias gerais, consubstanciadas
no ofício entregue, são o resultado dum longo debate do qual puderam participar todos os sócios paulistas, convocados
para assembléia especial, - assim como os de outros
departamentos,
informados pelo órgão do lAB. O órgão central está acompanhando
atualmente
o desenvolvimento do problema.

A NOVA CAPITAL

DO BRASIL

A respeito desse palpitante
assunto, tão em fôco
ultimamente,
os únicos dados que nos chegaram em
mãos foram os publicados no n.? 18 do Boletim da
Vivienda --l-- Planeiamento
editado pela Divisão da
União Panamericana
do Departamento
de Assuntos
Econômicos e Sociais da União Panamericana - Organizacão dos Estados Americanos,
em Washington
U. S~ A. Os dados que abaixo transcrevemos foram
traduzidos do Espanhol numa lamentável
falha da
Comissão nomeada nara estuda!" o assunto, que não
deu - conforme nos- consta - nenhuma divulgação a
respeito.
Antecedentes A idéia de mudar a capital do
Brasil para o interior do país não é nova, já em 1789
com os primeiros movimentos de independência essa
idéia era inclui da nas reinvindicacões dos Inconfidentes Mineiros.
Logo após a proclamação
da Independência, José Bonifácio de Andrade e Silva apresentou
à Assembléia Geral Constituinte um "memorial sôbre
a necessidade e meios de edificar uma nova Capital
no interior do Brasil".
. Êsse projeto voltou a ser considerado, na Constituição de 1889, ao estabelecer-se uma zona de 14:400
km2 no planalto brasileiro para ser demarcada, e' nela
se estabelecer a Futura Capital Federal.
Esta disposicão constitucional foi levada a cabo pela comissão
presidida pelo Dr. Luiz Crusls, a qual terminou seus
trabalhos em 1892 com a denominação do conhecido
retângulo Crusls, que figura em muitos mapas do
Brasil sob a denominação "Futuro Distrito Federal".
A idéia da Nova Capital seguiu latente até a promulgação da Constituição de 1934, que inclui a um
artigo regulando a obrigatoriedade
da "mudança" a
um "Ponto Central do Brasil".
Essa disposição só
tomou forma concreta com a Constituição de 1946 que
concedeu ao Congresso Nacional poderes específicos
para tornar efetiva dita medida.
Uma comissão nomeada pelo Presidente da República, devia escolher uma área menor dentro da outra
mais extensa que compreendia um milhão de quilometros quadrados.
Foi selecionada; a região situada
entre os paralelos 15°30' e 17.° e os meridianos 46.030'
e 49°30' -com uma superfície aproximada
de 52.000
km-,
Nela deveria encontrar-se
os locais mais adequados para a Nova Capital, a redor da qual, seria
delimitado o Novo Distrito Federal que ocupará a
superfície de 5.000 km-.
Para realização dêsses estudos a lei estabelecia que o Presidente da República
nomearia uma Comissão que, no prazo de 2 anos,
escolheria os lugares mais adequados e realizaria os
planos difinitivos para a mudança da Capital.
A
Comissão nomeada, considerando a extensão e exigências do projeto, decidiu empregar como instrumento fundamental
a investigação da fotogrometria
e a interpretação de fotografias aéreas. Com êsse fim
foram contratados os serviços de uma empresa estadunidense especializada em trabalhos de interpretação, afim de que, no prazo de 10 mêses, selecionasse
os cinco lugares mais apropriados.

Área estudada - A área estudada está situada no
Planalto Central Brasileiro à 900 km. a noroeste do
Rio de Janeiro, possue uma forma retangular,
tem
características bem definidas, e constitue uma verdadeira região geográfica.
Zona elevada, geológicamente contínua com altura que variam entre os mil
metros; com clima relativamente
constante, tropical,
com temperaturas
médias anuais variáveis entre 20
à 23°C. As chuvas variam entre, 1.500 a 1.900 mim
anuais.
A densidade de população é significativa.
Contràriamente
ao que inicialmente
pode parecer,
150..000 habitantes
encontram-se
nessa região com
centros de populações importantes,
com as cidades
de Goiânia e Anápolis.
Ao completar-se esta primeira parte, os resultados
decorrentes
dos estudos foram apresentados
à Comissão de Técnicos Brasileiros, que após dois mêses
decidiram por uma das zonas propostas.
Atualmente
está se procedendo a execução da segunda parte, que
compreende estudos similares detalhados sôbre uma
área de 5.000 krn-.
O Engenheiro Civil Urbanista,
Alejandro Solari, autor do presente artigo, é também
Diretor de Produção da firma Donald 1. Belcher and
Associated, Inc. de Ilhaca, New York, emprêsa que
teve a seu cargo o projeto de l'ocalização da Nova
Capital do Brasil.
ADEQUAÇÃO
CONCEPÇÃO

DO

SISTEMA

CONSTRUTIVO

A

ARQUITETÕNICA

A propósito de umá recente visita às instalações do
Parque Ibirapuera,
éutrora regorgitante de vida, hoje
inteiramente
abandonados e se.m finalidade definida,
deparamos com um problema básico e essencial, uma
vez que constitue um dos pontos nevrálgicos das díscussões em tôrno dos proble.mas da Arquitetura Brasileira contemporânea.
Trata-se da adequação do sistema construtivo à concepção plástico-arquitetônica.
Antes de entrar no mérito da matéria, fazemos
questão de, frizar que citaremos o caso particular de
alguns edifícios do Ibirapuera apenas para ilustrar, de
maneira real e atual, nosso ponto de vista, sem cogitarmos de crítica ao valôr arquitetõnico
da obra do
arquiteto.
O que nos leva a essas observações é o aspecto de
decadência física de dois dos principais elementos de
conjunto: a Cúpula do Palácio de Exposições e a
Grande Marquise.
.
1) A Cúpola - Externamente
apresenta, em menos
de três anos de exposição às intempéries,
completa
desagregação do revestimento de pastilhas cerâmicas
ocasionada, ao que, nos parece, pelos movimentos de
dilatação diferencial das várias camadas de impermeabilização. Estas já se acham em processo de desagregação do elemento estrutural inferior que" é a cúpola
de concreto. Inúmeras trincas dão impressão de que
a própria estrutura
sofre movimentos
diferenciais
atribuíveis, ou à dilatação, ou aorecalque
do terreno.
Êstes são os pormenores observados -ern uma análise
de superfície não nos cabendo tirar conclusões mais
profundas daqueles fatores acima citados, que ocasionam a falência do revestimento externo.
O ponto

Detalhe

da Cúpula

Detalhes

da Cúpula e da Grande

i\Iarquise

a que nos propômos atingir é a crítica do sistema
construtivo
adotado para uma solução arquitetônica
de indiscutível arrôjo e beleza.
Não nos parece lógico o emprêgo de uma estrutura de concreto monolítico, uma vez que o terreno é reconhecidamente
fraco. O pêso próprio de um tal tipo de estrutura é
colossal (haja vista as estatísticas de, consumo de materiais).
Sabemos que tôdas as precauções quanto a
estabilidade
foram tomadas, não cabendo críticas ao
cálculo da estrutura.
Apenas não reconhecemos ter
sido a solução adotada a- mais adequada.
Excluindo
outros sistemas de menor oêso e indiscutivelmente
mais econômicos, que poderiam ser preconizados, mesmo dentro da moderna técnica do concreto armado
havia recursos econômica mente superiores.
O ferroconcreto de Pier Luigi Nervi tem vencido as maiores
dificuldades dado as características
de. leveza dos elementos pré-fahricados
em canteiro e montados no local.
Sabedores os responsáveis
da enormidade
da
obra a ser encetada, deveriam primordialmente,
ter
resolvido êsse problema, qual seja, do melhor tipo
estrutural
a ser adotado. Intuitivamente, sentimos, ao
contemplar a estrutura, que o fator pêso é irracional
em vista das espessuras de laje atingidas nos pontos
de maior carga. Naturalmente
os problemas de, conservação dêsse marco arquitetônico
de São Paulo não
são intransponíveis,
mas exigirão uma constante atenção, dêsde que não se queira contemplar dentro de
alguns anos, uma superfície arruinada e sem utilidade,
apesar de ter custado uma fábula,
2) A Grande Marquise - De uma fórma genérica
cabem as mesmas observações acima enunciadas.
É
sabido que o concreto armado resiste de maneira admirável .os esforços de compressão, sendo fraca sua
taxa de trabalho à tracão.
Da forma como já concebida a Grande Marquise isto é, vãos colossais a serem
vencidos por uma laje nervurada
plana, o fator econômico deveria ser essencialmente
visado, Não sabemos exatamente
o montante de material consumido,
mas conhecemos o fato de ter sido o preço da construção exorbitante.
Sofreu o próprio conjunto com a
falência dêsses fatores econômicos, pois não foi materialmente
possível realizá-lo de maneira completa.
O Auditório, elemento essencial da composição, viu
postergada sua construção por tempo irrdeterminado;
a Grande Marquise não atingiu integralmente
sua finalidade, sendo trunca da em ponto sem ligação com
a Cúpula,
É melancôlicamente
que chegamos à conclusão, de que a maior obra de conjunto do Brasil
em nossa época, falhou em ponto básico, qual seja o
perfeito entrosamento da concepção arquitetônica
com
a técnica construtiva.
Arquitetura
sem técnica construtiva é mero desenho, pouco mais que ante-projeto.
Todos os períodos de apogeu da arquitetura
apresenta
um ponto' comum: a perfeita adequação do sistema
construtivo
à concepção artístico-arquitetônico.
A
imperecível
beleza das catedrais góticas emana do
fato de ter sido desenvolvida de tal maneira a téc-

nica de construção em pedra ao ponto de obter-se
transparência
e luz de um material
aparentemente
maciço e brutal no estado primitivo.
Nosso ufanismo
não deve chegar ao ponto de aclamarmos
a técnica
adotada na execução de estruturas
anti-econômicas
e
perecíveis.
Em inúmeras ocasiões nossos arquitetos
têm conseguido o verdadeiro ideal arquitetônico.
Éste.
assume complexos aspectos quando se trata de conciliar todos os fatores maiores e menores tendentes à
obtenção de uma obra prima onde forma, função e
técnica paralelamente
se completam para a finalidade
precípua, que é a adequação do edifíciq aos fatores
artísticos e também econômicos (desde que exista um
limite pré estabelecido para êste).
Isto só é conseguido num verdadeiro trabalho de equipe entre arquiteto, cliente e' técnicos cabendo a êstes dar sua contribuição indispensável à consecução perfeita da obra
acabada.
Não pode o arquiteto conceber apenas os elementos
diretamente
ligados à beleza da obra concebida em
desenhos.
Êste é apenas o primeiro passo para uma
série de trabalhos complementares
exaustivos, em que
entrarão inúmeros fatores, todos tendentes à criação
de um conjunto harmônico, belo e útil.
O menor detalhe precisa, ser analizado e estudado,
por mais tempo e trabalho que exija. A equipe precisa estar em constante contacto, apresentando críticas
mútuas sempre que se fizer necessário.
Enfim, o
arquiteto agirá como acordenador
de todo êsse trabalho, que justificará
na maior recompensa
que se
possa esperar em arquitetura,
a conclusão satisfatória
e completa de uma criação original imperecível.
Arquiteto

Rodolpho

Ortenblad

Filho

P. S. Ao abordarmos
apenas superficialmente
um dos Inúmeros aspectos e problemas da atualidade arquitetõnica
brasileira,
abrimos estas colunas a qualquer
crítica ou esclarecimento
que possa contribuir para um melhor conhecímento do extenso
campo em que aparecem
oportunidades
de colaboração entre
o arquiteto
e o técnico.
Procuramos
com essa carta aberta
externar nma opinião pessoal, pela qual nos responsabilizamos
integralmente.
Outros casos poderão ser lembrados para Hustrar o sucesso da colaboração íntima entre todos os elementos
de uma equipe de arquitetos
e técnicos.
Basta-nos citar nosso
principal marco arquitetõnico,
o Mi'.'istério de Educação, até
hoje não ultrapassado,
dado às suas excepcionais
qualidades
oriundas de um trabalho
consciente de equipe.
São Paulo,

30 de Abril de 1956.

Em tempo ...
Após 'havermos enviado o presente artigo à tipografia, recebemos o numero 6, volume, 209, Janeiro de
1956, da "The Architect and Building News" conceituada publicação inglêsa, na qual aparece a transcrição de uma conferência feita pelo Arquiteto Gordon
Graham, perante a Assembléia Geral da Associação
de Arquitetos Britânicos.

o arquiteto Graham visitou-nos em 1955, após haver ganho duas bolsas de estudos, uma delas obtida
após vencer o Prêmio Anglo-Brasileiro
de ensáios.
Trata-se, portanto de. profissional
altamente
conceituado por seus méritos de crítico e ensaista.
Entre
outras inúmeras
considerações
sôbre a arquitetura
na Amércica Latina
(México, Venezuela
e Brasil)
transcrevemos
os seguintes trechos de uma conferência:
"O reconhecimento
da qualidade
plástica, como
fundamental
em arquitetura,
é um problema atual e
urgente em todo o mundo; a arquitetura
brasileira é
rica em exemplos que merecem a atenção e o estudo
daqueles de. nós que querem compreender
a suma
importância
dêste aspecto de nossa) arte".

Revista
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AND ARCHITECTl.:RE

-
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U.S.A.

As embaixadas
americanas
no exterior
têm sido confiadas
a grandes
arquitetos
como Harrison,
Abramovitz,
Stubbins
etc.,
sendo muito elogiável
a tendência
de condicional'
os projetos
aos sistemas
construtivos
locais e mesmo
à tradição
arquitetônica
do país.

Após elogiar ef'usivamente o trabalho conjunto entre arquitetos, escultores, pintores e paisagistas,
(especialmente Burle-Marx),
como sendo um dos aspecto mais positivos da atual arquitetura
no Brasil, passa
à análise de nossos problemas cruciais:
"Os problemas
existentes
no Brasil, em vista da
mal remunerada,
mal habilitada
mão de obra e na
falta de elementos básicos construtivos
de boa qualidade, são indubitàvelmente
fatores que tornam a
supervisão do trabalho muito mais. complexa que na
Europa.
Por outro lado, os arquitetos brasileiros são
muitas vezes inteiramente
culpados pelos fracassos
havidos. Ignorar êste ponto fraco de alguns trabalhos
é contribuir para uma idéia falsa, em vista das inúmeras impressões miópicas e superficiais de pessoas
que) visitam êsse país, sendo que existem mesmo arquitetos que duvidam cinicamente da veracidade crítica e acuidade visual dessas pessoas."
"Si, nesta breve referência sôbre a necessidade de
uma melhor conciência profissional na parte dos arquitetos brasileiros, vós parecer que o nome de Oscar
Niemeyer
é indevidamente
criticado, é pela razão
primordial dêle ser arquiteto de real valor que teria
atingido o pináculo de suas conquistas;
é portanto
duplamente
doloroso vêr seu trabalho
sofrendo de
falhas resultantes
de indiferença
quanto a detalhes
indispensáveis.
Por outro lado, pareceu-nos ser êste
aspecto negativo muito generalizado
no Brasil qual
seja o descaso pelos detalhes.
Haja visto os edifícios
do Parque Ibirapuera
comemorativos
do IV Centenário de São Paulo, depressivos
quanto aos padrões
técnicos devido, principalmente,
a uma falsa compreensão do fato básico de que o concreto deve expandir e contrair livremente' e de que êle trincará si
nenhuma providência for tomada para acomodar êsses
movimentos.
Acreditamos mesmo que, a Cúpula obrigatoriamente
ficará deteriorada
ao ponto de breve
ter que ser demolida.
Os fenômenos acústicos, inalienáveis à própria
natureza
daquele edifício, foram
corrigidos de uma maneira apressada e pouco arquitetural, qual seja a simples colocação de tecidos no tôpo
da Cúpula."
- Passando à análise do conjunto da Pampulha,
observa:
"Apezar de ter sido desvirtuada
a finalidade
primitiva dos edifícios, crêmos que, mesmo com manutenção normal, a outrora bela Igreja de São Francisco acabaria por se arruinar e, os azulejos e caixilhos do Yacht Club seriam sempre causa de aborrecimentos."
-

A embaixada
de Tanger,
de autoria
de Hugh
Stubbins,
segue êsse princípio
com muito critério,
resultando
um prédio
digno e inteiramente
integrado
no ambiente
norte-africano.
A colossal
industrialização
dos Estados
Unidos
tem facultado aos arquitetos
a oportunidade
de trabalharem,
em caráter
experimental,
com os novos materiais
e mais recentes
técnicas

construtivas.

Residência

construi-

da com perfís

de aço.

Arq. Raphael

Soriano

Esta residência,
construida
com perfís
de aço e cober tur a
de chapas corrugadas
de aço inoxidável,
conseguiu
o máximo
de liberdade
da planta
que é constituída
exclusivamente
de
unidades
de vedação móveis.
O módulo básico é extremamente amplo, dada a alta qualidade
estrutural
do material
usado.
O arquiteto
Raphael
Soriano conseguiu
tirar O máximo da nova
técnica,
em têrmos
arquiteturais.
Outro exemplo
de como podem
ser bem sucedidas
as aplicações de materiais
pr é-fabr cados na construção
de residências econômicas,
é êste projeto
a ser executado
com unidades
moduladas
de painéiS
e elementos
estrutura.s
Icvíssímos
(perfís
quadrados
de 2" e painéis
duplos
de compensado
reí

vestido

com

plástico),

O hábil manejamento
de planos,
cheios e vazios, conseguiu
quebrar
a monotonia
de um sistema
tão simplificado" e rígido.

Finalizando esta série de comentários sôbre a atual
vigência da Arquitetura
em nosso país, o arquiteto
Graham esclarece:
"Os arquitetos
brasileiros,
inclusive Niemeyer, estão francamente
conscientes dêsses fracassos em suas
atividades do passado e eu tenho poucas dúvidas que
êles se esforçarão muitíssimo para evitar sua repetição no futuro."
Tentamos, dentro de nossas limitadas recursos, traduzir fielmente as palavras do arquiteto Graham.
O
número em apreço do "The Architectural
and Buil. ding News" estará à disposição dos interessados
em
nossa sede social. Abrimos dessa forma essas colunas
à discussão franca do assunto, com sincera vontade de
contribuir para a melhoria dos conceitos vigentes em
nosso controverso
ambiente
artístico e arquitetônico.
R. O. F.

Residência

econômica

com elementos
turais

Ieves,

estru-

L'ARCHITECTURE D'AU.JOURD HUI -

N.o 61 -

França

Esta publicação pode ser considerada como uma das mais
importantes do mundo, dado ao seu caráter de universalidade
e quantidade de material apresentado.
O número presente é
inteiramente dedicado às edificações destinadas ao turismo e
recreação.
Projeto dos mais diversos climas, grande diversidade de tipos, fazem dêste extensa apresentação um ponderável acêrvo de material especializado.
Os tipos abrangem
desde hotéis de luxo a cabanas de montanha construidas com
taras de madeira.

fruto de um processo educacional avançadíssimo, em que participam arquitetos do renome de Gropius, Mies Van der Rohe,
Belluschi, Breuer e inúmeros outros mestres de indiscutivel
valor. Um dos mais taleritosos jovens arquitetos de car-acterísticas criadoras indiscutíveis é Paul Rudolph, premiado na
Bienal.
O centro turístico abaixo é bastante
ção do problema de recreação praíana.

Vista do Hotel Hilton -

apreciável

como solu-

Turquia

ARCIDTEC'.rURE AND ARTS N.o 28 Austrália

Dezembro

1955 -

Esta novel publicação, apesar do seu pequeno formato, tem
apresentado uma boa seleção dos trabalhos mais representativos da arquitetura moderna na Austrália.

Exemplos de cabanas,de

montanha

O projeto de Richard Neutra para um hotel de lI1alibú
Beach, Flórida, sintetiza o espírito que deveria dominar a arquitetura em seus princípios básicos, isto é, solução integral
do problema arquitetônico numa perfeita adequação dos elementos estruturais usadas de forma ideal.
A harmonia resultante só pode ser avaliada em toda extensão pelas magníficas fotografias em côres apresentadas.

Grande parte dêsse número é destinado à obra de um jovem arquiteto de 29 anos, Peter Muller, discípulo de Frank
Lloyd Wright. Apenas o primeiro projeto é arquitetura construida e terminada, sendo os demais ante-projetos; pela clareza das soluções e vigor da concepção é possível aquilatar o
talento ainda em desenvolvimento do arquiteto Muller, que
'aliás justifica o fato de seguir os princípios de Wright com
a seguinte frase: "Não me envergonho de ser influenciado por
obras de arte. Elas me facultarão um rápido entendimento
dos princípios básicos que gradativamente me libertarão desta
influência"

.

Neutr-a é um dos poucos arquitetos modernos cfl<~ alia o
senso estét íco-plásttco à realidade construtiva.
Sua obra é
personalíssima e genial.

Vista dos
dormitórios
do Motel
"Malibu
Beach"

Os Estados Unidos atualmente passam por um surto de
grande progresso.
l1:sse progresso material parece vir aCOl11-

Outro projeto, de Grounds, Romberg e Boyd apresenta a
solução de dois arcos de aço suportando a "caixa" de uma
residência construi da sôbre um valado,

-

-
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Caixa Econômica
Federal de S. Paulo
Departamento
Jurídico
S. Paulo, 19 de Abril de 1956
Ao I. A. B.
Continuando 1111. SS. em atrazo com a amortizacão de seu débito, comunico-llies
que, de
ord~m da Administração
desta Caixa Econômica, lhes fica marcado o prazo de 10 dias, a
contar desta data para a regularização
dêsse
débito, devendo, no caso de nova inipontualidade, ser cobrado pelos meios judiciais.
Na expectatioa
de suas providências
a respeito e pedindo o seu comparecimento
nesta
Caixa Econômica, para tratar do assunto firmo-me atenciosamente,
(a) Paulo Frederico
Hummel
Procurador Geral
Chamamos especial atenção aos sócios do I. A. B.
e aos arquitetos em geral para a situação econômica do
Instituto,
caracterizada:
pela
circular
652/55 de
27.12.55 e agravada com a quase. impossibilidade
de
regularizarmos
as últimas instruções
da Caixa Econômica de S. Paulo, que acima transcrevemos.
A
diretoria do IAB departamento
de S. Paulo está organizando um plano de reerguime.nto
econômico.
É de grande
responsabilidade
a posição de todos os
sócios, frente a essa situação.
A regularização
de suas
mensalidades
atrazadas,
bem como a proposição
de
novos sócios, principalmente
os recém formados,
é
de vital importância
para a esperada
estabilização
econômica.

o

Paesani

Maio, de

- Bernardo

Ortenblad

Castelo
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Filho
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N.O

PRESIDENTE

DA REPÚBLICA

E O I. A. B.

o Presidente da República, em entrevista pública
dada a 24/5, respondendo
a uma pergunta,
disse ter
decidido entregar ao I. A. B. o encargo de organizar
o plano diretor da Nova Capital Federal, aproveitando os estudos já existentes.
Esta declaração é resultado do trabalho realizado pelo L A. B. no sentido de
prestigiar a classe dos arquitetos brasileiros, fazendoos participar
do empreendimento.

V REUNIÃO PLENÁRIA DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Terá lugar na cidade do Recife, no período de 20
a 25 de Setembro próximo, mais uma reunião plenária da Indústria da Construção Civil.
O preparo e envio das teses deverão ser ultimados
até o dia 25 de agosto.
A CAMARA FEDERAL E O I. A. B.
A comissão da Nova Capital Federal da Câmara
Federal pediu a êste departamento
do IAB, esclarecimentos sôbre certos aspectos técnicos da mudança
da Capital, Cinturão Verde, etc.
JANTARES' DANÇANTES
NO I. A. B.
O I. A. B. iniciou uma série, de Jantares
para seus sÓcios e convidados.

dançantes,

REIVINDICAÇÕES
FEITAS PELO I. A. B. AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
RELATIVAS
A NOVA
CAPITAL FEDERAL
O IAB, vem se, empenhando
em garantir a participação dos arquitetos brasileiros nos projetos relativos
a futura Capital Federal, ameaçados por declarações
contraditórias
dos responsáveis
pela execução daqueIa providência.
Assim sendo, em abril último, foi
enviado ao Presidente da República a carta que abaixo transcrevemos,
historiando
a posição do IAB e
sugerindo algumas medidas de vital importância
para a solução do magno problema
do urbanismo
no
Brasil.
Excelentíssimo
Senhor Presidente, da República dos
Estados Unidos do Brasil.
O Instituto de Arquitetos do Brasil, como órgão representativo
dos arquitetos
brasileiros,
vem acompanhando, com especial interêsse, as medidas tomadas
pelo Govêrno da República
para o cumprimento
do
texto da Constituição
Brasileira,
que visam o planejamento e construção da futura Capital do país.
2. Da atitude inicial de simples espectativa,
foi
nossa entidade procurando
a cada passo - em que se
tomavam providências
preliminares
capazes de tornarem realidade
o futuro empreendimento
manter
contato com os responsáveis
pela execução dessas providências e oferecer a sua colaboração, a fim de propiciar, pelos valores da arquitetura
e urbanismo brasileiros que congrega, os melhores rumos para a fase
do planejamento
da futura Capital.
3. A 3 de janeiro
de 1955 dirigíamos
ofício n.?
226/54 ao Presidente. da Comissão de Estudos e Planejamento da Nova Capital do Brasil, onde perguntávamos se já existia critério formado sôbre a elaboração do projeto e quais as medidas tomadas, até aquêle
momento ,para sua elaboração
,oferecendo,
ainda, a
colaboração
de nossa entidade nos trabalhos preliminares.
4. A 3 de agôsto de 1955, em ofício dirigido ao Excelentíssimo
Senhor Presidente
da República, lançávamos apêlo, no sentido de se obter a contribuição
de
profissionais
do mais alto valor, através da seleção
por concurso.
5. A 8 de setembro, através do nosso Departamento de São Paulo, reafirmávamos
ao Excelentíssimo

escolha do sítio da nova Capital e os dados complementares
a serem fornecidos
pela Comissão de. Concurso, deverão os
concorrentes:

Senhor Presidente da República, a necessidade da colaboração
de nossa entidade,
como orientadora
da
participação
dos arquitetos nacionais no planejamento da nova Capital.
6. Ainda no referido ano de 1955, teve o Instituto
de Arquitetos do Brasil oportunidade
de enviar uma
Comissão que, em contato com o Presidente
da Comissão de Localização da Nova Capital Federal, fez
sentir o interêsse dos arquitetos
nacionais pelo empreendimento
e a necessidade
de sua colaboração,
adotado o critério de seleção por concurso público.
7. É de se registrar o cuidado com que nossa instituição vem agindo, no sentido de não ser perturbado
D andamento
das medidas preliminares para a mudança da Capital, sem forçar mesmo o debate público, sôbre o reexame e atualização dos motivos que a determinaram, bem como a fixação do número de habitantes e escolha do local, deliberações, essas, já constantes
de preceito legal.

10.1 Considerando
ser indispensável
a escolha de
profissional
que com sua equipe, participando
já da
fase dos trabalhos preliminares
do planejamento,
possa melhor coordenar e orientar os serviços necessários ao planejamento definitivo, com a devida vênia,
tomamos a liberdade de sugerir:
1.0 -

a instituição de concurso público entre profissionais brasileiros, com a finalidade específica de seleção para escolha daquele que
será incumbido
de coordenar
os trabalhos
preliminares
do planejamento
e executar o
Plano Regional e o Plano de Urbanização,
de acôrdo com edital, cujos pontos básicos
constarão de:
a) somente
poderão
concorrer,
individualmente ou em equipe, os profissionais
diplomados, legalmente habilitados de acôrdo com o Decreto-Lei n.? 8.620, portadores
de carteiras emitidas pelos Conselhos Regionais de Engenharia
e Arquitetura,
podendo, e.ntretanto, o vencedor completar
sua equipe posteriormente,
com os técnicos estrangeiros,
cuja colaboração
julgar necessária;
b) da elaboração de um esquema de Plano
Regional para a área da nova Capital e
do estabelecimento
das diretrizes para o
Plano de Urbanização da mesma, integradas de modo a que se "Obtenha o equilíbrio TERITÓRIO-POPULAÇAO-ECONOMIA;
c) com base nos estudos preliminares
do aspecto físico do terreno, já executados para

c.2

apresentar, gràficamente, sob a forma de um anteprojeto, calcado nessa estruturação,
as proposições preconizadas para a integração
dos
fatores
físico-econômica-sociais
e
político administrativos
do futuro
conglomerado humano e que servirá de. base para orientação dos trabalhos posteriores do planejamento
definitivo.

a constituição de Comissão de concurso, com
a participação de representantes
do Instituto
de Arquitetos do Brasil; encarregada de complementar
o programa
do mesmo, executar
sua Regulamentação,
estudar a organização
do Júri, as premiações
e remunerações,
tomando-se por base as recomendações
acima
enumeradas;

3.° -

tendo em vista que os mais categorizados
profissionais
brasileiros
acham-se interessados em participar do concurso, sugerimos sejam convidados para integrar o Júri 3 urbanistas estrangeiros
de. reconhecido
renome,
um representante
direto da Presidência
da
República, um representante
da classe de engenheiros
nacionais
e 2 representantes
do
Instituto
de Arquitetos
do Brasil, e sendo
presidido
pelo Presidente
da Comissão de
Localização da Nova Capital Federal, todos
nomeados pelo Excelentíssimo
Senhor Preside.nte da República;

4.° -

considerando a conveniência de manter o espírito e os princípios mais adiantados do urbanismo contemporâneo,
julgamos da conveniência dos 3 urbanistas
estrangeiros,
acima
referidos, serem escolhidos entre os seguintes: Walter Gropius, R. Neutra, Percy J. Marshall, Max Lock, Alvar Aalto, Clarence Stein,
Le Corbusier e Mario Pane.

9. Assim sendo, não podia o Instituto de Arquitetos do Brasil se furtar ao dever de se dirigir a
Vossa Excelência, esclare.cendo fatos e sugerindo medidas que possam, realmente, dar a solução requerida
para o planejamento
da Capital do país, de acôrdo
com os mais adiantados princípios contemporâneos
de
planej ame.nto.
10. Considerando
que se torna imprescindível
a
mais rápida solução para a realização do empreendimento, conforme já manifestado
por Vossa Excelência;

apresentar a estrutura dos procedimentos necessários à elaboração do
programa
a ser seguido no planejamento;

2.° -

8. Considerando o teor das cartas enviadas ao nosso Instituto pelo Presidente da Comissão de Localização da Nova Capital Federal
e as declarações
do
mesmo, feitas à imprensa, assim como o que se pôde
ver nos complementos cinematográficos
nacionais exibidos, que focalizaram
o assunto, chega-se à conclusão de:
não existirem ainda todos os elementos básicos
indispensáveis
ao Planejamento
pràpriamente
dito da nova Capital, nem critério firmado para
a direção dos trabalhos de planejamento.

.. c.I. -

11. As recomendações
acima foram
objeto
de
acurados estudos das comissões designadas para tal
fim, pelo Instituto de Arquitetos
do Brasil, ratificadas pelos Departamentos
Estaduais e pelo Conselho
Diretor, expressando
os reais interêsses da classe dos
arquitetos nacionais.
Assim sendo, apelamos para o espírito esclarecido
de Vossa Excelência, a fim de que, orientando o problema dentro dos princípios contemporâneos
de planejamento, possa ver aumentado o prestígio de nossos
. profissionais
no conceito internacional,
conquistado
após. anos de dedicação.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1956.
Pelo Instituto de Arquitetos
do Brasil,
asso Ary

REVISTA

-

Garcia Roza
Presidente

AMIANTO-CIMENTO

o arquiteto Luiz Roberto Carvalho Franco, designado como' correspondente
no Brasil da Revista Internacional
de Amianto Cimento, está coletando material a respeito, para ilustrar
com a colaboração
brasileira, aquela revista.
Todo e qualquer
estudo, projetos ou outras soluções em que aquele material é aplicado poderá ser
enviado ao arquiteto Franco, que se encarregará
de
divulgá-lo.

EXPOSIÇãO
NO I. A. B.

RETROSPECTIVA

DO

P ARAGUAI

uma da outra (daí resultando diferenças de tratamento técnico) marcando períodos de pesquisas diferentes. A sua mulher no mercado é uma tela bem cons• truida com uma definição clara de massas coloridas.
Sente-se nesta pintura a sua preocupação
constante
em busca do novo dentro de sua sensibilidade, personalidade e sentimento coletivo.
É um temperativo
inquietante e acima de tudo (e foi isto que nos encantou) capaz de transmitir
uma mensagem comovente
de um povo que plàsticamente é quase ignorado.
B. Castelo. Branco.
EXPOSIÇãO

DE ALFREDO

VOLPI

Museu de Arte Moderna
É uma exposiçao
que todo arquiteto precisa vêr,
pelos variados aspectos que encerra, criando temas
para discussões apaixonantes.
De fato, o problema
da situação atual de Volpi não só em nossos quadros
plásticos nacionais como no plano internacional
e
portanto histórico, é capaz de suscitar polêmicas das
mais variadas.

Foi para nós uma noticia bastante ausprciosa esta
que nos. veio dar o Centro Cultural Brasil Paraguai
quanto a realização de uma mostra de pintura paraguaia.
Embora a nossa expectativa
não fôsse das
maiores - pois sabemos perfeitamente
sob que condições econômicas, humanas e culturais está vivendo o
Paraguai e como tem vivido insulada até hoje esta
república.
Ao lado de alguns pintores que já conhecíamos da
2.a e 3.a bienais de arte moderna de São Paulo, tivemos o ensejo de pormo-nos em contacto com figuras
completamente
desconhecidas
para nós e de algum
mérito.
Victor Ocampo - um paraguaio professor de desenho e pintura da Escola Nacional de Belas Artes de
Buenos Aires mandou-nos três pequenas telas mostrando um conhecimento artesanal satisfatório e um
tratamento cromático admirável (lembrando um pouco Bonnard) que infunde um caracter bem pessoal e,
expressivo aos seus quadros.
Edith Jimenes com suas "Lavanderas"
e "Revendedor as" mostrou-nos
o seu temperamento
inato para
pintura que já conhecíamos da 2.a Bienal. Tendo estudado com Jaime Bestard conseguiu ir muito mais
além do que o mestre.
As suas "Revende.doras" embora executadas
com a mesma técnica do mestre
(compare-se com as telas "Bailarinas"
e "Paisagem
Carnpesina"
do mesmo)
consegue transmitir
uma
mensagem plástica muito mais densa, mais humana
e mais atual, eliminando todo e qualquer resquício
decorativista.
A sua tela "Lavanderas"
com um conteúdo e uma transmissão pictórica muito bem interligadas consegue efeitos bastantes convincentes através de um tratamento
calmo das superficies, estabelecendo com côres muito bem coordenadas (quase uma
monocromia)
com gamas de camafeu, uma ambiência coesa e comunicante.
Um gancho de Guevarra,
excerto de um painel,
chamou-nos muito a atenção pela intensidade de trabalho, riqueza de detalhes, boa montagem de côres
e força da composição.
Olga Blinder de Schwartzman
expôs três telas desencontradas mas de bom conteúdo regional transmitido com segurança, ficando os desencontros observados de tela a tela mais a cargo do tempo que separa

Partindo sempre de uma exposição do tema-idéia
muito direta e, clara, sem cair todavia em soluções
simplistas, Volpi consegue através de uma depuração
geométrica intensa mas espontânea alcançar o justo
equilíbrio de linhas e superficies apoiadas por uma
riqueza cromática
cheia de harmonizações
e leves
dissonâncias de efeito visual fazendo de cada uma
de suas telas uma realização total e completa em si
mesma.
A obra de Volpi não é feita para ser medida ou
analisada métricamente.
Ela não parte nem quer
alcançar nada absolutamente
exato. O artista no entanto, partindo únicamente de sua intuição de lutador
quotidiano dentro da pintura, chega sempre a soluções
áureas nos problemas a que se propõe resolver.
Poderiamos classíficá-Io
como um pintor concreto empírico, que não partindo de algo premeditamente
rígido e lógico atinge no entanto uma manifestação
plástica dinâmica e equilíbrio.
A única escala que
o artista admite é a humana: os se.us trabalhos são
feitos para serem vistos e não para serem medidos.
E isto não quer dizer que Volpi desconheça as relacões intrínsecas
e extrínsecas
de causa e efeito de
seus quadros.
.
Outro fenômeno em Volpi que nos parece ter se valorizado bastante e atingido a sua plenitude
nesta
sua fase; 1956 é o do sentido colorístico brasileiro de
sua pintura: muitas das côres ditadas por sua sensibilidade e que êle sabe usar com tanta audácia e
felicidade são dos sobrados de Salvador, Recife e Ouro
Preto. Os seus últimos trabalhos têm êste mérito primordial: conseguiram dar independência
à côr, desamarrá-Ia do acessório e torná-Ia o que deve ser: pura
e simplesmente pintura.
B. Castelo Branco.

ADEQUAÇAO

DO SISTEMA

A CONCEPÇAO

construção, dêsde que esta foi extensamente
publlcada e difundida em orgãos especializados (Revista Acropole n.O 191).
Quanto às fundações, são as próprias fotografias da obra em

CONSTRUTIVO

ARQUITETôNICA

Sob êste titulo publicamos um comentário em nosso último
número, solicitando-nos
rossem enviados
esclarecÍlnentos
ou
críticas,
polérníco.

sôbi-e
o assunto,
É com satisfação

devido
ao seu
que transcrevemos

andamento
que nos fizeralll
dístrí uidas ao terreno.

deduzir

a enor-mtdade

das

cargas

sentido
a carta

atual
e
que nos
foi remetida pela firma Construtora Mouteiro, \Vidgerowitz &
i\Ionteit'o Ltda., referindo-se
as possíveis
falhas em nossa crítica conceruente
à Cúpula do Ibn-apuéru.

São Paulo, 17 de maio de 1956
Ao
Instituto

de Arquitetos

Departamento

do Brasil

de São Paulo

Rua Bento Freitas

n.o 306

Capital
Prezados

senhores

No último número da revista "Acropole" (n.o 210, Abril de
1956) esse pr est.g loso Instituto, fez inserir em seu Boletim
Mensal (n.v 26) um artigo assinado, com O título "Adequação
do Sistema Construtivo à Concepção Arquitetõnica",
no qual
são feitas referências à construção da Cúpula do Palácio de
Exposições, do Parque Ib.r-apuéra,
obra essa executada pela
nossa firma construtora.
Muito louvável
é a idéia de criticar obras públicas do porte
e projeção das executadas no Parque Ibirapuéra, no sentido
de proporcionar
debates em torno de sistemas construtivos
e detalhes de acabamento, evitando a repetição de erros.
No entanto, não nos parece razoável criticar tão superficialmente e sem um conhecimento mais detalhado do projeto,
uma obra da envergadura
e da originalidade do Palácio de
Exposições.
A bem da verdade elos fatos e para completo esclarecimento
elos leitores elo citado boletim, permitimo-nos ele apresentar a
VV. SS. as seguintes informações,
as quais situam em seus
verdadeiros termos as críticas, umas injustas e outras justas,
que o articulista expendeu, como ponto de vista próprio, em
seu trabalho.
1

"Intuitivamente
sentimos, ao contemplar a estrutura,
que o fator pêso é irracional, em vista das espessuras
de lajes atingielas nos pontos de maior carga" (elo
artigo) .

Esse tópico é respondido

com os seguintes

números:

a) A espessura elas lajes elos pavimentos
internos é ele
5 cm; esses pavimentos são feitos com caixões perdielos,
e outra laje de fôrro, também com 5 em de espessura,
dando tudo 60 em de' altura; o que aparece "intuitivamente, ao se contemplar o estrutura" como senelo 60 cm
de espessura, não é mais que eluas lajes de 5 cm cada
uma,

arribas.

O vazio

de 50 em de altura foi feito para a passagem
de ar condicionado.

dos dutos

C01TI

nervuras

intercaladas

entre

b) A cúpula de cobertura é constítuída de 2 cascas esféricas
de concreto armado, com 9 em de espessura cada uma
(vão de 56 metros), com um vazio de 35 em entre a111bas, para passagem dos dutos de ar condicionado.
Nem
"intuitivamente"
pode-se sentir que' a estrutura
dessas
cascas é pesada, porque, agora depois de feitas, somente
abrindo um furo no concreto é que se pode verificar
que a sua espessura é realmente de 9 em,
c) Onde mais se pode "contemplar"
o pêso excessivo da
estrutura?
Nas fundações que estão agora enterradas?
Nos pilares cilindricos?
Nas rampas de acesso aos diversos pavimentos, que em forma de ferradura e com
17 metros de vão livre têm somente 40 em de espessura?
Será que o articulista imaginou a espessura da cúpula
pelo que lhe foi dado ver ao alto da porta de entrada,
onde uma laje fecha o vazio situado entre as duas cascas
da cúpula?
Ou nos "oblôs" círculares em que lajes tubulares horizontais, fecham também êsse vazio?

o articultsta não "imaginou" a espessura da cúpula pelas
apm-êncías externas,
pois conhecia
mutto bem a for-ma de

2 O articulista
atribue as inúmeras trincas a possível
recalque do terreno, condenando "o emprego de estrutura monolítica em terreno reconhecidamente
fraco" (sic).
Um estuelo um pouco mais acurado do que foi feito, evitaria
tão precipitada afirmativa.
O terreno em que foi edificado o Palácio de Exposições
apresenta um solo ótimo para fundação direta, sendo que as
sondagens préviamente efetua das (confirmadas pela prospecção direta, após a abertura
das cavas) permitiriam
adotar
t-axa de pressão específica até de 3 kg/cm2.
No entanto, como medida ele prudência, adotou-se 2 kg/cm2 para a estrutura
interna (dos pavimentos) e 0,700 kg/cm2 para as fundações
das cúpulas (não sabemos si o articulista notou que a casca
se compõe de duas estruturas
completamente
independentes
uma vez que qualquer recalque diferencial poria em risco a
própria estabilidade das cascas.
'
Por outro lado, recalques eliferenciais determinariam
imediatamente o aparecimento de fissuras características
ao longo da cinta de bordo (anel), o mesmo acontecendo na superfície interna visível da cúpula, a qual, entretanto, não apresenta qualquer defeito.
Sentimos ter sido inteiramente
tado o sentido do, texto por nós

deturpado
publicado,

ou mal interprepois foram estas
dão impressão de

nossas palavras textuais: "Il11Ullel'aS trincas
que a prôprfa
estrutura
sofre movimentos
diferenciais
vets, OU à dilatação,
ou ao recalque
do terreno".
Não afir-maru os em ponto algum de nOSSo comentãr
constatado
outras falhas que não as do revestímento
repetimos
nossas pala vras: "cornp leta desagregação
tímeuto de pastilhas ocasionada, ao que nos parece,

vímentos

de dilatação

permeabtltzação".

diferencial

Acrescentamos

atrfbuí-

ío termos
externo;
do t'evespelos IUO-

das vãr ías camadas
agora

ter

de ím-

sido nossa

inten-

ção no mesmo dia daquela visita, examinar o interior do
edifício, sendo-nos Impossível entrar por ordens super-íor-es,
devido as reformas, por que passa a Cúpula no momento. Penttenclamo-nos

apenas

por te1'1110S considerados

o terreno

fra-

co para o tipo de fuudação estudado.
3 -

É

"Os problemas de conservação dêsse marco arquitetõnico exigirão uma constante atenção, desde que não
se queira contemplar dentro de alguns anos, uma superficie 'arruinada
e sem utilidade, apezar de ter
custado uma fábula" (sic).

essa a mais severa de todas as afirmações.

A obra está em perfeito estado, sem qualquer trinca ou
fissura, que em estrutura
tão delicada, si verificaria
si sobreviesse qualquer movimento diferencial não previsto.
O

defeito que se observa,
o único defeito, frizamos,
é o estado
de falência
do revestimento
externo,
falência
resultante
única
e exclusivamente
da impropriedade
do material
escolhido
pelo Serviço
de Engenharia
da Comissão
do IV Centenário,
para esse revesttmento.
Já em 29.9.53,
ta n.v 130):

escrevemos

ao Serviço

de Engenharia

blica, que a firma signatária
desta venceu, por ter apresentado o menor preço.
O custo da obra, excetuadas
as escadas rolantes e as instalações
de ar condicionado
resultou
em menos
de Cr.S5.000,OO por metro
quadrado
de área de pavimentos
desenvolvidos,
custo bastante
razoável,
atendendo
às caracter ístícas peculiares
do projeto.

(car-

Baseamo-nos
nos dados do n.o 191 da revista
Acropole
para
fazer esta afn-mattva:
"para sua construção
f01'3111
gastas 1.200
toneladas
de ferro e 8.500 m3 de concreto".
Mais adiante:
"êsse
prédio cujo valor é de cêrca de 60 milhões de cruzeiros,
inclustve equipamentos
et'c:" Nunca nos passou pela cabeça por
em dúvida
a idoneidade
de qualquer
responsável
pela obra.
Apenas achamos que: 111na construção, tendo custado aos cofres
públicos 60 m llhões, merecia melhor sorte do que a que estão
tendo a Cúp n la e suas co-ír-mãs
(Marqufse
e Pavilhão).

"Causam-nos
serias apreensões
os efeitos
do trabalho
natural
da cúpula,
bem como os do sol e chuva alternados, sôbre o revestimento
de pastilhas.
Receiamos
não só o levantamento
das pastilhas
por dilatação
da
base, como ainda o empolamento
por quebra
da argamassa
de -rejuntamento
e consequente
infiltração
de
água".
Também,
em carta de 8.2.54
(n.v 194)
veu nos seguintes
termos ao mesmo Serviço

esta firma
escrede Engenharia:

6 Mensal

"Aproveitamos
o ensejo
para
ratificar
os dizeres
de
nossa
carta
n.> 130, na qual, com segura
convicção
técnica,
apontamos
nossas
apreensões
quanto
às consequências
do revestimento
da cúpula e anel com pastilhas.

Ao 111eS111Q tempo que diz que "não cabem críticas ao cálculo
estrutura",
lançando
assim
toda a responsabilidade
dos
erros que "intuitivamente sentiu, ao contemplar
a estrutura"
aos arquitetos
que idealizaram
o projeto
(Oscar
Niemeyer,
Eduardo
Kneese de Mello, Zenon Lotufo e Helio Uchoa)
e à
firma
que o executou
(Monteiro,
Wigderowitz
& Monteiro,
Ltda.),- declara
mais adiante:

da

Confirmando
os termos
da mencionada
carta,
vamos
executar
êsses serviços
conforme
instruções
recebidas
dessa
Comissão,
envidando
nossos
melhores
esforços
em colaborar
com VV. SS., embora
o façamos
com as
ressal vas consignadas
e, portanto,
isentando-nos
de
qualquer
responsabilidade
no que concerne
à perfeição
do revestimento
com past.ilhas
e às consequências
que
advierem.
Lembramos
a essa Oomissão
acordes com nossa opinião, [á
a)

que no mesmo
se manifestaram:'

"Sabedores
os responsáveis
da enormidade
da obra a
ser encetada,
deveriam
pr irnor día lrnerrte, ter resolvido
êste problema,
qual seja, do melhor
tipo estrutural
a
ser adotado",
criticando
assim o autor
do projeto
da
estrutura
de concreto
armado
(J. Oarlos de Figueirêdo
Ferraz).

sentido,
Pedindo
a VV. SS. que seja dada publicidade
a esta carta
em seu próximo
Boletim
Mensal da revista
"Acropole",
como
nossa
contribuição
para
esclarecimento
pleno
do assunto,
subscrevemo-nos
com protestos
de estíma
e consideração.

nOSSO:;lconsultores,
Serviços
de Engenharia
Emilio
Ltda., em carta de 4:4.1953,
cuja cópia
já remetemos
a VV. SS.

Baumgar-t,
b)

o engenheiro
de Pesquisas

Quer nos parecer
que o artigo
publicado
no Boletim
desse r. A. B., é mesmo, até certo ponto, incoerente.

Mon tetro,

da secção de estruturas do Instituto
Tecnológicas,
Dr. Pericles
Brasiliense

\Vigderowitz

& iUonteiro

Ltda.

o

comen tartsta não se sente mais incoerente
agora do que
quando, Hintuitivalllente
sentiu ao contemplar
a estrutura"
os
erros nela conietidos.
A quem puder
interessar,
lá se encontra O edifício para qualquer outra observação
mais aprofundada.
A ironia do periodo entre aspas, vem em refôrço de
nosso ponto de vista, quando afit'lUáY31UOS dever ter sido melhor estudado
o tipo estrutural
a ser empregado.
A incoerência e111 artrmar
que um cálculo possa estar correto, luas inadequado
à solução de um problema,
inexiste.
Quando lembrávamos outros ststemas
construttvos
mais adequados, queriamos
nos referir a estruturas
de aço, ahnnínio
ou símtlares,
que
poderiam
ter entrado
nas cogitações
dos inúmeros
responsávets pelo sucesso do empr-eendimento.

FusCQ, em reunião realisada nessa Comissão,"
Achamos inteiramente
supérfluo
afirmar,
qne uma obra que
em três anos se apresenta
no estado de conservação
que nos
foi dado observar
e fotografar,
seja
classificada
como .em
uperfeito estado".
Uma vez vencida a barreira dos impermeabilizantes,
estará
aberto
O caminho
para
a desagregação
e'
ruina de uma estrutura.
Não atacamos
ntnguem
em particular,
e o esclarechnento
relativo às cartas da Construtora
à Comíssão
vem em refôrço
de nosso ponto de vista básico, isto é, não ter havido trabalho
de equipe
entre
arquitetos,
técnicos.e
cliente
(o principal
interessado
pelo sucesso da Obra).
Por. outro lado, não vemos
de que maneir-a poderá ser revestida no futuro
a Cúpula, uma
vez que neuhuma
sugestão
prática foi feita até o momento;
COlll
cerâmica,
mármore,
granito, etc. sucederá o mesmo fenômeno de levantamento
da camada superficial.
(Lembramos
as
palavras
do arquiteto
Gordon
Graham
referindo-se
em 1955,
ao estado da Cúpula: "'... devido, principahnente,
a uma falsa
compreensão
do fato básico de que o concreto
deve expandir
e contrair
livremente
e de que êle trincará
si nenhuma
providência
for tomada
para acomodar
êsses movimentos.")

Nossa finalidade
ao abrir
as colunas
dêste Boletim
à discussão fI-anca e leal de assuntos
atuais da nossa atividade
profissional,
acha-se parciabnente
preenchida
COIU
a resposta
talvez excessivamente
sentida e amarga da ítrma Construtora
da Cúpula do Ibn-apuéra.
Fr-izamos maís uma vez que apenas
procuramos
constatar um a fato real, tndíscutfvel.
São inúmeras as estruturas
executadas,
em execução ou em projeto que
tênl ou terão os mesmos
problemas
já apresentados
acima,
Nosso intuito é esclarecer, sem criar aniluosidades
Inüteís,
que
em nada irão contribuir par-a O progresso
da técnica e união

4 Cumpre
aqui destacar
a inteira
procedência
da critica feita ao estado de desagregação
das pastilhas,
junto
aos
"oblôs".
1l:sse é realmente
um erro técnico
do projeto,
que
não previu
as dilatações
diferenciais
que aí se verificaram;
em tempo
também
chamamos
a atenção
para
esse detalhe,
solicitando
porém
sem resultado
que o mesmo
fosse
reestudado.

da classe.
Para finalizar
detxamos shnplesmente
esta
não foi siquer
respondida
peja longa mtssíva
manerra
prática e econômica
(talvez não possa
te ser econômíca) , quais os materfats
a serem
de que forma, na Ílnperl!leabilizaç~o
durável e

pergunta,
que
acima: Qual a
necessàrtamenempregados
e
permanente
da

Cúpula?
5 fábula"

Há ainda
a afirmativa
(v. trecho
transcrito

A resposta

é uma

Os serviços

de construção

de ter
no item

a obra
3).

"custado

uma
Espeiamos
l1111aresposta a esta questão, para rem-armos ~
afirmação
de que o sistema estrutural
adotado não foi o mais
adequado, e nós regozijamos
sinceramente
eUI saber que a estrutura
se encontra
em perfeito
estado, R. O. F.

só.
foram

objeto

de concorrência

pú-

•

-
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R('!lut,l}tes: Ali'tedo Paesard - Bernardo
Rodol])hn Ortenblad Filho

SÃO

Castl~l() Braneo

PAULO

CO~GRE ~SO DA UNIAO
ARQt'lTETOS

Il'\ffERNACWNAL

nos

Ccnforme decisão tornada 130!n IV C<.1ngl'i:S~0 da
GIl'., reahzudo no M.O passado 11li. Holat1cb, o próximo
Clln~C(!s:w Internacioaal
:·w n::all:>'Dl'á em Moscou, de
2:) de Agôsto ti. l Y d(' Setembro.
S<:'l1. tema será:
"Ccnstruçíic
(~ r~'t'c<))',;t['uçã(1 d.ns cidades, 1945,1957",
Ê"i(: terna

sel'.~ t~n<.\1:s"d() em dLW~ fase-s: a) () proFunclonais (' ostéticos: b) a l'ea]iza(:âr~: aspectos h?[~isl~ltí.\~~·t~.
(.:~cünõnlíco$ !:.~ sociais; a~l)(,g;tOi' técnicos, eontribuiçãf)
f% indú:ô:rm da construÇ${) à produção
de Q{1!fkm;ô<.,s.

jetn, seus aspedos

O Ccngresso iunGjor1e~'à por meio de reuniões plei)Arí.as. sendo linguas pfküüs, o espanhol, o ingl(;:;, '.1
trancês e o russo. Os texto" e conclusões oCidaÍ;; ser(íü l'l~cllgjd<ls em fn,nt:l'~. Ames do Congresso
a UTA
ptú)lit::fH"á um documentário relativo ao teme, <I exemplo do l~Vl'{) "Habitation, HI4~l-1955" editado pela st',

çgo holandesa da UIA qu:,mth do IV Congresso.
Dtmmlc o Congresso serão iti~ugurm:1;,s as se!.t1.üntes exposli;Õf:S:
a) "Exposição Ó~l UIA", consagrada
ao terna do V Congresso, Iíuetrandc a púl"ü' prática d(f
urbanismo nos países que fazere põl.d;~ :la UJA; h)
"l!:xPCSiÇi.\iJ <.h: arquitetura
SOViétiJ;,) ", I)l'ganizadn
pela
Eeçáo sovietica da. lHA, l'e.f1etind<.' à':; rcaliznçõcs urbauisricas naquele país; 1:) "Expo~ic:ão (IE> projetos".
pe:'tc-n{'enit'~ ao \:{IDCUrSOpafct esl,udant!;s d(~ arqultetura.
A or.r~8nil.ii(;§P material do V Cong:J'e~8:;' está sundü
realizada pot uma comissão de arquitetos mdicados
pela seção soviética da. lfIA,ç,.bendo
H direção
do
Congr·w.;:so <1,,$ membros dQ nun~all
da DIA, sob t1
presidência do arquiteto Abrossímcv. secretário geral

da União dos Arquitetos da URSS, O Instituto d«
At'quitetos do Bn\ál. seção brasileira da UiA está A:cebendo circulares e informações refer~;'ntes ~lo(;('mgressc: pode í:ni:)imar ígull.lmet)le, que estão sondo
programados visitas a diversas cidades russas import;ântf:!S do ponto de vista <lrql.liietõ~üt~O e urbanístico,
assim como diversos espetáculos paralelos aeccnelave
(concertos, teatros, recepções etc.)
A seeresarla d.{~Cúngl'C:sso eu viou no IA TI ('t' ("t.e,
número de folhetos dando mais esclarecimentos, podendo os mesmos Ser retirados pelos interessados,

SALAO I'ALTLI8TA DE ARTE MODERNA
A díretorla

do fAB - Dop. S. Paulo tem se movisentido {li: clQ[htHI~1' U$ intcrêsses d.DS tll'quítetos, prejudicados {mn fi di.rninuição de verbas
de$t!nadns 11montagem l, p1'0mlHção do li Snliío Pl'\Ulista. O NEDAB elo IAB debateu iuíclaímente com a
União dos Arstístas Plásticos () assunto, tendo-se pl\üteado Junto ao Governo do Estado C: ao Secretário da
Fazendn aumento das verbr 1> (' adiarnento do Sal:ii(;
afim. de: ol:;!.t:1' nova suplementação.
Tendo sido inrrutitoro os, resultados destas medidas, n Comissâo
Organizadora do Salão pediu demissão coletiva.

T\i(-)tlEildO

.no

•
IV BU;NAL DO MUSEU D'E ARTE MOnrmNil,

DE

SAO l'AULO

Hegulumcnt.o
EXPOSIÇAO INTERNACIONAl ...DE Mt<c;1UI'l'E'1'URA
1- lnh:gnmdoa IV Biena] do Mu:,-()u de Arte Modm'na de Si){) Paulo, realtza-sc, slmultâncamente,
de
setembro a dezembro de 1957, a Exposiçfl.G Internacional {E. L A.)qut>. compreenderá
também o III
Concurso Internacional
para Escolas de ArquiretuTa (C . .I. E. A.).

2.
,A, Di.r(~{::>'á()p...rustica dft f:. 1. A. s~~r~ excrcida
por urna eomissâo norn(;~ad(). j.),!l;., üil'ctut'Ía
di) ll1tU:>~\l
-""'"<

(10 l\.rt-e- IVlodt.!!',na

d(~ Sfi.o Paulo.

3 .-- Poderão p1\rt:cipHr da rv K L A. dp Museu
Ú~ f\!'tft Mc,dc:t'l1(l ele Sâo Paulo:
;1) [1:~qLlíti>,tOl< de qualquer
!Kl(~jüu<llidiHle;
b;1 e.~e;::las (te ar quitoturn
ofi/~i~lrn(~nt-v T·ecc.ynh~!'cidas,

'1 -

Cada aruu it etc

t.:"ab.all~og"

f.'xN:1.:<;iiD

p{)deril

HH'Vltll':,

no

máxírno .. trt:~

dt~ {)b~'as I'jxn(~uüld~::< eu
(dncum-el"lwçi'io f()t(lgràflen.i.
indicando
únÍ<,;.:ullC'ntn

{ltl'l

na

ftCh.8 de jJ1fjtriç5o em que categorsas S(:LI~ truhalhos
df.~V~1ntt,."; ;l,'J' .ncluídos, ;x,:t)'.n f~f{&itü dp prentj(~rÜi'J",

Os tr ahalhos

',i. -

ptv:lC'riio

uu em equipe.
lJnw'I'2 um .I"I·j de

guíutes p)'ólnio$:
a.lPrêmlos
1}~H'~~
problemas

;)

\111",

JÚ:'i (li:

Pl'l"--

rniação.

numa

7 dente'

() Júri de Scí(;ç~y:,; ~;~(~r'ú
const.it u id(~·,IJ"t.·:'lü Pr(!:~~(~O Museu
de Arte :VlCidernn d0 Sào Paulo ,pu
PQSôV)" por {,tI";' cl'cd(mónci.a~,
no mínírno, 1101' mais
(kI1:'>arquitetos
de t'ei.'onhecida
<''Drnpdé'i!lci~, indicad::~,pela dire çâo da K I A.
li - O J úri dt.' Prcmiaçàc s(,u'á constituído por um
de Slit) Paulo o, no mi oirno. por !112!s dois -c>h"rnenios
naeicnals ,'>11 (;is~r,:;,ngc:i,"OE, indicados
pd.(1
direção da
E, 1. A ..

fi - O" nnnw::: dos componentes dos .Iúris scrào
vll!ge-,ck)" :,\1.&o di" 1.'-' de Janeh'i) de 1937,

di-

i.O.._--O Júri de Sde~~ãoexaminará os trabalhos
urna documcntaçâo fotogrMka
(earIa foto de
18 em. x 24 crn.) que devotn'í ser enviad, pelo eon-

]101'

COY'I',t!!'Ik· até
ximo

f.:

inscrlçâo

de llJ56, nrazo lr~flde urna ficha ô('.

n drn :H de deZi'~nlhro
<Icomp;;;nhada

;tTêV(}gávQl,

e idt!t111dHdC'.

11 - A Bicnal até 15 de fcvNl,irü de 1957 ('.xpt,dirã comunicação do resultado
do ~rúri de Seh~çgl) a

cada concorrente a fim de que os aceitos possam partieipar d" .1<:.L t\" conforme o disposto nus pm,i!gn-'lfos
dêste tl}gulmn(~m(), A c1o'cümentaç.ào definitiva deverá
c:Jwgar accmpanhada
da S;:gUllflf, ficha de insortçâo
c
itk:ntirl",dc- aÜ~ (~ dia
xímo u irrevogável.

:mde

[unho

de Hl57, pro.z(I

oor<órn, ser enviados ;là I'Yl0t1tado.i' em chapas (papcliili
iolh" de D';(:tal, !:omp(~n:;<ldo leve ou m"Jlpr:,ú «quiva
lent.~) (ü:: f::{) em. dH lHrgur;.}: por 60 (~n1, de' al tura.
(W

\~.fid~

lll)tct'iqn~5).

i:fltegOl't%

O Jil!'i podcJ'ú ,atribul!o
ou autores dos trub ..al.hos,

coneurrer

í5ó p'üdm--(i:o

obras

de e;:-quitr.'to:;

aos

pt';."iil!t.IS

em

dinh~j!'j)

as

vivos.

O Júl'l poder a abster-se de conferi!' um ou mais
prêmios, como, também, IJodcril subdividi-los.
Das
decisões dos Júr-is não (~ahe recurso,
15 - Os casos omissos no presente regulamellto seriix} decididos 6Ü\lCÔrdl)
com o disposto nas normas
gernis da IV Biürl<ll do MiJS~U de Arte Moderna de
Silo Paulr), Na hipótese de tais normas nâo se apücurem i:I situaçâo
espedJkÓl, 5<:11'ão êles l'csnlvl(lps pela
direção da 1:;.1. /1.. de cuj<1S deé,ües não caberá !'€curso.

16
Pela simples a:':ánatut'll
dH ficha de 1nscríçào,
os qUf:i partielparem
da r,:, L A. sujeitam-se fi observància deste J·egi.Ü~Hn"flto, conferindo p lenos poderes
à d:l'{<'\,'ào da K 1. A., no tocante, à cotocaçâo dos seus
trabalhos no recinto tis exposíçáo.
-'-0<

1'101;:1:Todos n~;prêmios serão l);agus após o encerramonto da exposição, (leduzidHs as taxas Iegaís, em
obüdiünci1i! às normas vig"mte;;; na época.
Francisco l\Iata razzo Soírriuho
PrC'sklentC'

•

cópias d~ desenhos. 1~ lfrVl'{" o tamanho e o nÚfYJI::-fO de
nível p~JI-,I, cada tl';;lbnlho :~ ',(1): painel de 2,40 mt, di.'
!argllrH. por 1,20 mt, de ",li urn, devendo m;· trabalhos.

.fi

das

b) Prêmios
HOlioríOC\.l~~
pn>..rnh-::·,;honoríf.icos ao autur

má-

12 - Os it'<lj);;,lhüs p;;(h)rl'ío S'{~!' apresentados
l'fll
fnü)~(wf;tls, 8(:1)(1(" contudo, limitado o éSpHÇO dispoinlüv,l-a.fi",s I~rr:branco '-" prêto ou coloridos, ou roto-

JN',~~bendoassim,

Cr$5H,OOO_OO

Edifícin J>úblí~,j) (inclusive cdífícícs para fins
religiosos, cspovtivos, h"spiJai:;; L: escolas)
Problemas vários (se!'lia inscritos ní;';,;W categoria os t.t'~búlhú~ q Df: nã« se -::~:lquad.r8t'{~rf}

6
SI'll'ÇQÜ ('

espeeifieos:

Atribuídos
ao rnelhol' trabalho
EYt1 c~H.l;~urna d[.j~
segui ntcs ('ateg{:}'hi~:
H?-bitaçáu Indíviciual
:2
IJ~.ibitaçáo ColeT~.ivJ.l
:J.
F.:difie Íf) plcU'2 fins Comerciaís
'I
F.dífídnpara fim: Industriais

t:"r ,1pre:;0ntfl<io~' lndivi-

dualmente
II -

urilizá-Ios em pllb1icaçô(~:; documentais e na organizaçáu de exposlções itincrantes no País e no E:xt(~!'ia.!'
14 -~ l!'k3m Inst ituidna para ::< IV E. L A. 0S su-

tr-n'baH:():t

um n úmero

màximo

seis chap<lS,

III CONCURSO INTERNACIONAL l'ARA ESCOLAS
R,egtllam{:lüo

l. -- Intég'nmdo
(\ IV Bicnal do MUSQll de Arte Mo~
d~}rna dé São Paulo, reuliza-se, simultáneamente. de
",~,tem0ro <.i dezembro dê J957, ;, ExpOi).iç[ioInternadona] de Arquitetura (K 1, i\.,} q;UQ I,!omprl:'cnd('l'ú
tm1J1,;éTI1 o 111 Concurso
Internacionat lX,rt\ Est'nl<J$
de: Arep.ütctu:'.H

·:C:.

I, E. ;Lj~

2. --.. A l.l~~·(~<t~:,ã.(1
da

EA

I. l\.. s{!rú c'x{~)'çida pnr

!:omissão norn•."adn pela Diretorra
Mçderna
:~

;in1.r'1

do 'Museu (h! Arte

de Silo Paulo.
P(Hl,H'il()

part icipa r ,"O Il.l

Cl:tJ"Uf.!>O

Intcvna-

«ional para Escolas ele Arquitetura {C. 1. K A.) da
E, I. A. d1.1 rv Bienal do Museu de Al'L(; Moderna de
·T<td·oé

qun~(l"tH~~>te};:.tu

exp licau

"",'O

deverá

integrar

m~~t(>rial aplicado H;:lS chapas,
~:end{) a,d~1dticlas legendas numa das seguintes llngu;,,;,!.: portugué:·, (?,spa-

;t)

nlwL;nglés ou f:rHtKes,
13 - A BirH'la1 {E, r. A.} respom;nbilizm'-s0-J, Cl!;H>
nas pela,; despesas de deSli!mb:sJa.t('-"p, dN; tril1:xdho,,: h·
cando os qltC fOl'emõ t;edtos c (!Xpll:;i,:(j!5,;lPUS a reultza,·
l'â(l

da E,. 1. A., de ?l'opried!:ui(' ôo
S;~uPaulo, o q;',éll pouer&,

~f1:{j{~t':nH~
d~

I-,'lllSCU

de Art~

eventunlmente,

Süo Paulo, :;\5 escolas li;; ;'1l'q\.Üt.etLU"H de todcs ():; pa.í"1"S ofici:,dment:.:
)'b"orú!~{'í2u:;,
que obedeçam
;i:,: seg"Ll:n1e::; cündü;ôc,:..;:
4. _.. As csco!a:i ",ú j!)ncil;l'lic n;:,rl,s<mIHI um trab<lJh,)
sõbre um único tml"H;t, cuio autor 0\1 autores 3cjaJn

'llll~o"

i\

"ekd~1l do pro]('to

f~,il~ ~Ol:~l:l".;~tq(!om~n~do:;
fessol:QS, c d",vül'à

P{~l1l :Es,'o!n

devet'tl

cstud<irites e dos

:'(?"t.

pl':l-

exprimir' s':la or-it!rltaç<i,o didática.
dc 8<':ôl'do (:om <,C' 1.()Ddê-ncins l~ (,ondlqôes regionaí:J de
cadu p8l~:_

Nota: As escolas melhor atenderiam ao objetivo do
C. r. E. A. se incluíssem no programa letivo de uma ou
mais classes dos seus cursos, () desenvolvimento do
projeto do tema estabelecido, e destinassem ao Concurso () melhor dentre os apresentados.
5 --- Cada escola poderá dispôr para a apr-esenta ..
çâo elo seu trabalho
de três painéis ele 2,40 mt, de
largura
por 1,20 mt. de altura.
O trabalho ..- em
branco c preto ou colorido - devl~rá ser enviado já
montado em chapas (papelão, metal, compensado leve ou matcrial equivalente
de 80 em. de largura por
60 em. de altura cada uma, podendo assim atingir um
máximo de dezoito chapas (ver ~ do Reg. da IVa
E. L A.l.

Todo e qualquer texto explícativo deverá integrar
() material aplicado nas chapas, sendo admitidas, legendas numa elas seguintes líriguas: português, espanhol, francês c inglês.
Suge;;+i)n: A primeira. chapa (fWx30) ,') esquerda
em
cima do painel deverá
conter o nome da escola c o
país de procedência
do trabalho
fi A fim de participar do TIl C. 1, A, as escolas
deverãc remeter à Secretaria da K L A. da IV Bienal
.Ó:

do Museu de Arte Moderna de São Paulo, até o dia
31 de Dezembro de UJ5Gsuas fichas de inscrição e
identidade. A segunda via dessas fichas deverá acornpanhar as obras a serem enviadas á Secretaria da
.K 1. A. atú o dia :W de junho de 1!l57. A
fO(,H do prazo de tais elementos ou do material

1'0111eS$;:,

acarretará ti exclusão cio concorrente
7 - A Bienal (E. L A.) responsabiliza-se apenas
pejas despesas de descmbalagcrn dos t rabalhos, ficando a remessa. dos mesmos a cargo da escola participante. Após a realizaeão da TV Bienal (E, L A,) (I
material exposto ficará de propriedade do Museu de
Arte Moderna de São Paulo que poderá, ove ntua lmente, utilizá-Io
empubJkações
documentais,
() na
organização dc exposições itincrantcs
no País e no
Exterior, antes de inclui-Io no seu acêrvo, para efcitos didáticos.
8 ....
-- Ficam instituídos para () III C. I. A os seguiu ..
tos prêmios em dinheiro ao auto)' ou autores do traba lho:

c-s 10:0.000,00

!.o Prêmio
2.° Pr{~mi()
CrS
3.0 Prêmio
CrS
Aos vencedores
e à Escola

50.000,00
50000,00
a que pertençam,

será
também entregue um diploma.
O Júri poderá abster-se de conferir um ou mais
prêmios, como também poderá
subdividi-tos
ou
j. untá -Ios.
Das decisões dos Júris não cabe recurso,
Os casos omissos no presente regulamento serão
decididos de acordo com O disposto nas normas gerais
da IV Bienal do Museu de Arte Moderna de São
Paulo. Na hipótese de tais normas não se aplicarem
à situação especifrca, serão êles resolvidos pela dire ,
ção da E. L A. de cujas decisões não caberá recurso.
Pela simples assinatura da ficha ele inscrição, os
que participar-em
da TV E. L A. sujeitam-se
observância deste regulamento, conferindo plenos poderes
à direção da E. L A. no tocante ti colocação dos seus
trabalhos no recinto da exposição.
Tema do lU Concurso Internacional para Escolas de
Arquitetura.
Nota: Todos os prêmios serão pagos após o encerramento da exposição, doduzidas as taxas legais, em
obediência às normas vigentes na época,
à

o tema que Os estudantes desenvolverão a 'fim de
participarem do concurso, ê o seguinte:
Um núcleo resídenclal para ac()t}).o(lnt os trabalhadores de um centro industrial que ·cmpregu.e de 1060
a 2000 pessoas, A escolha da l'cg-ião para a Ioeatízacão do centro ficará a. critério dos autores n1:1;Sdeverá
ser fixada gcogràficamente ..em cada: llâis de onde
procede o trabalho e deverá ser l)lemunente justificada.
A solução desenvolvida deverá atender também os
serviços públicos, de recreação de educação, ete, ralacíonados eorn I) centro.
Francísco Matarazzo Sobrinho
Presidente

•
APUOVAÇAO DE PROJETOS PELA PltEl<EITURA
De, várias maneiras tem o L A, B. tentado sugerir
melhorías e maior presteza no sistema de aprovação
de projetos por parte da Prefeitura de São Paulo,
Seja por meio de ofícios, seja por mesas-redondas
com a colaboração de altos funcionários dos departamentos especializados, temos tentado racionaliza!.'
o moroso e ineficícnte sistema em uso, Infelizmente
não sentimos nenhum progresso nesse sentido, sendo
de se lamentar inúmeros absurdos ainda existentes
na parte burocrática e mesma técnica do processo de
aprovação de plantas,
I
Analisaremos alguns dos pontos do problema a
saber:
a) O "comunique-se" reconhecidamente
atraza o
andamento do progresso em muitos dias. Seria mais
lógico que o projeto passasse por todos os departamentos ospocializados nos quais seriam anotados tôdas as irregularidades num único "comunique-se". Da
maneira atual como agem os funcionários e sngenheiros, um mesmo projeto ú desenvolvido com "comunique-ses" parciais inúmeras vezes, quando tôdas as
irregularidades poderiam ser anotadas conjuntamente.
Disto resultaria uma substancial dimínuiçâo do 1110"
vírnento de entrada e salda de processos com irregularidades, descarregando a sobrecarga que alegam
existirn nas várias sacçôes.
Outras vantagens dessa maneira de agir seriam a
grande economia de tempo para a aprovação ü eco ..
nornia de cópias heliográttcas para as firmas construtoras e arquitetos,
2) Um mesmo processo, com irregularidades
no
que se retere ao Código de Obras, é distribuído, após
correção, H outro engenheiro que não aquele que Of jginalmente anotou a deficiência. Resultado: 6 quase
inevitável
o aparecimento
de outra exigêncía não
anotada pelo primeiro engenheiro ou funcionário.
Não seria exigir demais, para um serviço que, é muito bem pago pelos interessados. que tôda atenção seja
dada
comunicação de irregularidades: não apenas
da primeira que é constatada, mas de tõdas que porventura existam.
3) O Código de Obras é interpretado de maneira
muito pessoal, não havendo uniformidade nos critérios de interpretação.
Crêrnos que essas falbas de
maneira de interpretar poderiam grudatívamente
ser
ncrmalizadas pelos chefes das várias seções e posteriormente integrados ao Código de Obras. E comum
vermos, com a mudança de um chefe ou mesmo simples funcionário, ser alterado o. critério anteriormenà

te em uso, por incrível

e pouco lógico que isto p<J..

re<;a.
4) Projet li> existem, que pela sua simplicidade, po·
deviam S(!1' aprovados sem maiores delongas.
Porque
não passar os projetos pôr uma seleção primária,
clistrihuindo os de maiores rcspon:;abi.U.dttdes
aos órgfíos
csncdalizados
e criando uma equipo destinada
à aprov,;ção rápida dos projetos mais simples?

i1in~td!u·. 1~1üJ.:..i{l\·!\1

E:;Sl1!; considerações se des.inarn a levantar
novamente essa questão importantíssima.
Não podemos
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material destinado à elaboração de um trabalho mais
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Hospital de Hoje -

Esta publicação,
Desonvolvimento

um matcríal
abrngido

N.o 2

órgão elo Instituto
Brasilctro citeo de Pesquisas Hospitalares,
reune

vattcsissimo

e atual do complexo

campo

pela sua especialidade.

O editorial dês te número, assinado por José Reis,
nos dá uma idéia dos propósitos sumamente
elogiávcis do 1. P. I-L, bem assim Gomo seus planos para
o futuro próximo,
Destacamos de maneira especial, a forma pela qual
se- processam os trabalhos, reunindo em equipes ou
comissões técnicas. representantes de hospitais c Iubricnntes de material hospitalar.
A finalidade princi-
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dos projetos
f'uturos.
O resultado dêsses estudos é amplamentedivulgado,
para recebci "ugt~stõvs antes de ~U;J adoção COJHP

norma básica.
Outro campo que o .I.PH vem cobrindo com sua ati ...
vidade (! o de órgúo de consulta para construção e
administracáo (12 hospítais e clínicas.
Acha-se em preparo um "Guia Hospitalar" contendo
psp(;ci.fit~açücs e prospectos ele equipamentos
e materiais especializados,
Pretende' o lPH ter !':2Ll próprio hospital de posquisas. além de estar no momento Iuzondo um "levanta"
mente cstutisticc de 8.;, ]-\to nacional. relativo às nossas instalações

hospi tala rcs.

l1:ste número inclue dois projetos ch,' hospitais, sendo um em Goiania de autoria do Arquiteto Jarbas
Karmnn (:' outro em .TUl!, de autoria do Arq." Jorge
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HOSPITAIS

o Departamento
de Pernarnbuco
do Instituto
de
Arquitetos
do Brasil, acaba de organiza).' o Curso de
Projeto e Organização
de Hospitais, a ter lugar em
Recife.
O curso visa formar uma. nova mentalidade
para o trabalho de equipe, possibilitar
a construção
de Hospitais dentro de um programa
que coordene as
exigências dos profissionais
ligados ao assunto. contribui!' para melhor assistência
aos pacientes com soluções econômicas e eficientes e solucionar- diferentes problemas dos planejadcres
e administradores
de
Hospitais.
ACúS'rICOS

A Secretaria
de Educação e Cultura da Prefeitura
Municipal fará realizar em Outubro próximo a "Semana de Estudos Acústicos", que tem por fim congregar diversos profissionais
e entidades
com o intuito
de estudar e debater problemas
de acústica aplicada.
Como parte integrante
da Semana, haverá conferências e uma exposição pública de aplicação acústica,
de acôrdo com o seguinte esquema:
Acústica de material isolante e de absorção de som;
redução da transmissão
de ruídos entre pavimentos;
confôrto acústico escolar, hospitalar,
fabril, e residencial: Ilustração
da acústica e biologia; Aparelhos
acústicos, zonas de silêncio na Capital; Demonstração
evolutiva do ronógrato de Edison à alta fidelidade;
Aparelhos eletrônicos
de registro vocal, acústica dos
instrumentos
musicais,
participação
da acústica da
radio, televisão e cinema.
CONCURSO

- Bernardo

Julho

de 1956

Castelo

Branco

Ort<cublad Filho

L O

I>E 01WANlZAÇAO

S.EMANA DE ESTUDOS

AlfredQ Paesani
Rodolpho

. Notícias dá' Secretaria
ClJRSO

N.O 29

Mens.'tl

PARA. "O CENTRO

DE Ul\'lA CIDADE"

A exemplo do realizado em 1955, a União Internacional de Arquitetos lança novo concurso internacional de emulação entre alunos das Escolas de Arquitetura.
Do concurso passado participaram
'78 projetos de
24 países e de 51 escolas, tendo sido os trabalhos eXpostos durante o Congresso realizado na Holanda,

O tema para o concurso de emulação de 1957 será
o "Centro de uma Cidade", para uma população entre
2.000 e 9.000 habitantes.
O edita! está atualmente
afixado na sede do I. A. B.
Os projetos dos- participantes
figurarão
da exposição itinerante
da U. 1. A., a ser inaugurada no próximo Congresso Internacional
de Arquitetos,
cujo tema
será "Construção
e Reconstrução
das Cidades" e que
se realizará
em Moscou.
TAXA

DE CONSERVAÇÃO

DA SEDE

A parti!' do dia 1.0 de Agôstoas
despesas do restaurante
serão acrescidas
em 10%, taxa esta que reverterá ao L A. B. para conservação
da sede.

CONCURSO

INTERNACIONAL

PARA UMA PRAÇA

O Cantão de Genebra, Suissa, lançou um concurso
internacional
para o planejamento
da Praça das Nações, em frente ao Palácio das Nações.
O edital e HS condições de participação
encontramse afixados na sede social do r. A. B., podendo ser
obtidas
informações
diretamente
da Prefeitura
de
Genebra, até 15 de Agôsto p. futuro.
A entrega para os projetos poderá ser feita até 15
de abril de 1957.
O Juri disporá de 40.000 francos suissos para recompensar até 5 projetos e 10.000 francos suísscs para
compras eventuais.
A PROPÓSITO

DOS FOLHE'l'()S
São Paulo,

DE PROPAGANDA

28 de maio de 1956
Snrs. Diretores do
Instituto
de Arquitetos
do Brasil
Rua Bento Freitas, 306
CAPITAL
Prezados senhores
A ética proríssíonal
tem sido uma das preocupações
constantes
do 1. A .. B. - O seu estudo e aplicação
envolvem
problemas
de moral que transcendem
os
limites
determinados
pelo
eXel'CICIO profissional.
Assim, o apêlo que venho fazer a essa Diretoria, não
pode deixar de ser levado em consideração.
eis que
tudo que fizermos proüssíonalinente,
vai influir decisivamente nos destinos da sociedade em que vivemos.

o USO de folhetos com expressões dúbias e cartazes
em que se explora o físico da Mulher, são recursos
de que lançam mão habitualmente os comerciantes e
industriais inescrupulosos, para venda de produtos de
duvidosa qualidade.
Começam agora os industriais
de artigos para a
construção a lançar mão desses baixos recursos, para
a colocação de seus artigos junto aos arquitetos e
engenheiros.
Tal situação além de altamente ofensiva
aos nossos princípios, representa
também um juizo
pouco lisonjeiro daqueles industriais quanto à nossa
capacidade de escolha dos materiais de construção,
pois, para nos ajudar na aquisição dcs mesmos, oferecem folhêtos com ilustrações imorais, dado o caráter
malicioso de que se revestem.
Não vejam, os caros colegas da Diretoria do 1. A. B.
um excesso de puritanísmo nesta atitude.
Todos nós
temos as nossas famílias, e, consequenternente,
a obrigação imprecindivel
e obrigatória
de defende-Ias,
vítimas que são de todo êste gênero máleticc de pro. paganda.
Assim, é a presente para solicitar aos amigos que
façam publicar no nosso boletim ou por outra forma
julgada conveniente, apêlos no sentido de obter a
moralizaçâo dos meios de propaganda, pelo menos no
setor de nossa profissão.
Sem outro, muito grato pela atenção
êste meu pedido, subscrevo-me
Marcial
SALAO PAUUS'l'A

que merecer

Fleul'y

ele Otíveira

DE ARTE MODERNA

Damos a seguir um histórico das atividades
da
diretoria do IAB em relação
realização do V Salão
Paulista de Arte Moderna, para exame dos sócios.
à

A Comissão Permanente
de Orçamento da Secretaria do Govêrno cortara em pràticamente
50% as
verbas destinadas à instalação e prcmiação do V Salão Paulista de Arte Moderna; estas verbas foram
aprovadas pela Assembléia e constaram
dos sditais
. de convocação e inscrição para o Salão.
As verbas
votadas são francamente insuficientes para uma montagem razoável da exposição; e no que tange à premiação, importante especialmente
para jovens arquitetos e artistas, - as somas não são de forma alguma
compensatórias.
Por êstes motivos o IAB e a União dos Artistas
Plásticos empreenderam
uma ação conjunta no sentido de obter maiores verbas para essa importante
atividade artística.
Neste sentido foi elaborado um
ofício em 22 de Maio, entregue ao Governador
do
Estado que prometeu solucionar o caso após entenderse com 11 secretaria da Fazenda; dias depois foi a comissão de artistas e arquitetos receber uma resposta,
infelizmente negativa.
A UAP nesta ocasião oficiou
à Comissão Organizadora, pedindo que encaminhasse
ao governo um pedido de adiamento do Salão, a fim
de possibilitar" o prosseguimento
das dernarches.
A
Comissão Organizadora do Salão acedeu mas recebeu
resposta negativa por parte da Secretaria do Governo.
Nesta ocasião o arq. Oswaldo Bratke, arquiteto que
fazia parte da comissão organízadora
pediu ao Conselho Direto!" sua opinião face ao problema, pois havia
a possibilidade da maioria da comissão pedir demissão.
Respondeu o Conselho Diretor- afirmando as seguintes
teses: a) a existência do Salão era muito importante
devendo-se defender sua permanência
(esta tese não
implica em aceitar como perfeitas as bases e regula-

mento vigentes); b) o corte de verbas era extremamente prejudicial, devendo-se luta I' por seu aumento; c) esta luta, no entanto, deveria assumir a forma
adequada, objetívando sua eficiência e o não desvirtuamento do Salão; d ) neste sentido a Diretoria não
aconselhava a demissão da Comissão, pois isto poderia acarretar um V Salão fraco e mesmo um desaparecimento dos Salões.
No entanto, a Comissão Organizadora se demitiu a
22 de Junho. A Secretaria do Govêrno, desejando de
qualquer forma inaugurar
o V Salão, indicou nova
Comissão, parecendo o êxito do empreendimento
comprometido pela desistência de numerosos artistas. Infelizmente realizavam-se
as previsões do lAB.
No
sentido de se evitar uma completa desmoralização que
pudesse provocar por parte do Govêrno o cancelamento dos Salões (existentes por efeito de lei), - o IAB
e a UAP requereram separadamente
mas de comum
acôrdo, à Secretaria do Govêrno que fôsse re-ernpossada a primeira Comissão Organizadora e adiada de
cinco dias a inscrição a fim de possibilitar a participação dos artistas que durante as demarches e debates hesitaram ou retiraram trabalhos.
O pedido foi
atendido, sendo então adiada a inauguração
do V
Salão, que se inaugurou no dia 1.0 de Agõsto.
ELEIÇÕES

NO lAR DEPARTAMENTO

CENTRAL

Foi (Í seguinte o resultado geral das eleições realizadas no Ri,!) de Janeiro em 31 de julho p. findo, para a renovação da Diretoria que deverá reger os
destinos do Departamento
Central do Instituto de Arquitetos do Brasil:
CONSELHO
DIRETOR:
Arquitetos:
Affonso
Eduardo Reidy - Almir Gadelha - Carlos Frederico Ferreira - Carlos Linhares Velloso - Ernani M.
Vasconcellos - Flavio Marinho Rego - Helio Uchôa
- HenriqueMindlin - Jorge Machado Moreira - José Afonso Soares -José
Bina Fonyat Filho - Lucidio Guimarães Albuquerque
- Marcelo Accioly Fragelli - Mauricio Roberto - Oscar Niemeyer.
dos San-

CONSELHO FISCAL: - Paulo Ferreira
to:; - Rino Levi - Sergio Bernardes,
CURSO DE EXTENSÃO
LINGUA INGLESA

UNIVERSITARIA

DA

O Prof. Armin Gerner, catedrático pela Universidade de Cambridge, Inglaterra,
Prot, catedrático da
Universidade
de São Paulo, membro Honoris Causa
da Academia Real Britânica da língua Inglêsa, solicitou-nos a divulgação entre os associados dêste Departamento de que iniciará no corrente mês novas turmas do curso de Inglês para principiantes
e adiantados, empregando o método psicológico de associação
de idéias exclusivo para uníversitários.
O mesmo
curso é ministrado no Instituto de Engenharia, Associação Paulista de Medicina, Associação dos Cirurgiões Dentistas e Instituto dos Advogados.
Além de
facilitar o aprendizado
da lingua, o método psicoJógico-associativo
proporciona
conhecimento
profundo
da mesma dentro de um ano. As aulas são ministradas em turmas pequenas, sendo o número destas turmas limitado.
Pede-se
inscrição imediata e defini-

à

tiva dos interessados, a qual não deverá ser feita por
telefone.
Quanto a melhores Iníormações. os sócios
interessados
no curso podem dirigir-se
rua João
Adolfo n. 75, 6.° andar, apt.? 65. Telefone: 32-6878
treis-dois-meia-oito-sete-oito
- entre 17 e 20 horas.
à

EDITAL
DE CONCORRtNCIA
PÚBLICA
N." 39
PARA MONUMENTO
EM HOMENAGEM
AS MÃES
Concurso para escolha de projetos
De ordem do SI'. Prefeito acha-se aberto na Prefeitura de Belo Horizonte concurso para escolha de projeto de um monumento
a ser erguido naquela Capital,
em homenagem às Mães, de acõrdo com as condições
seguintes:
1." - As inscrições deverão ser feitas no Protocolo
Geral da Prefeitura
até às 16 horas do dia 17 de setembro: de 1956.
2.a - No ato da inscrição deverão os concorrentes
apresentar,
obrlgatõrlamente:
plantas e elevações do
monumento,
em escala não inferior a 1/100;
relatório circunstanciado
elucidativo
do material
a
ser empregado, da significação simbólica adotada e do
custo provável da obra, e facultativamente:
perspectivas exatas, maquetes e detalhes escultóricos
ou construtivos do monumento.
3.a - Os pedidos de inscrição
deverão ser datados
e assinados, com firma reconhecida,
pelo autor.
Os
projetes e seus detalhes, deverão ser identificados
por
pseudônimo, inscrito em sobrecarta fechada que contenha o nome do autor.
4.a - O monumento projetado destina-se a ser construido no Parque Municipal, em local a ser apontado
pelos concorrentes.
5.a - O custo da construção não poderá ultrapassar
a importância
de CrS 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros) .
6.a - O julgamento
dos trabalhos apresentados
será
feito por uma comissão de 5 (cinco) membros, de livre
escolha do Sr. Prefeito Municipal, devendo dela fazer
parte arquitetos,
artistas plásticos e urbanistas.
Nenhum membro da comissão poderá ter parente até segundo grau inscrito no concurso.
7.a _ A comissão julgadora
classificará
em 1.0, 2.°
e 3.° lugares os três melhores trabalhos apresentados,
tendo em vista seu valor plástico e econômico e sua
correlação
com o local de sua construção,
não cabendo deste julgamento
qualquer
recurso, salvo por
êrro de direito a ser postulado,
em última instância
ao Sr. Prefeito Municipal,
dentro de 10 dias da publicação do julgamento.
8.a - O monumento
deverá ser contido em uma
área máxima de 10,00 x 10,00 m., não podendo sua
altura ultrapassar
20,00 m.
9.a - Aos autores dos projetos
classificados
concederá a Prefeitura
prêmios nos valores de:
Cr$ 50.000,00 ao 1.0 colocado
Cr$ 20.000,00 ao 2.° colocado
10.000,00 ao 3.0 colocado.
10.a - Os direitos autorais dos projetos premiados
passarão ao domínio da Prefeitura
Municipal.
11." '- O autor do projeto classiffcado em 1.0 lugar,
que deverá ser o executado,
deverá entregar à Prefeitura, no prazo de trinta (30) dias, como condição
indispensável
ao recebimento
do prêmio,
todos os
elementos que forem Julgados necessários
à construção do monumento.
12.a - Só serão ídentíficados os pseudônimos
dos
autores classificados,
ficando todos os demais trabalhos inscritos à disposição dos concorrentes,
que os
deverão retirar dentro do prazo de 60 dias a contar
da publicação
do julgamento,
findo o qual cessará
tôda a responsabilidade
da Prefeitura
relativamente
aos mesmos.
13.11 - No ato da inscrição receberá o concorrente
uma ficha numerada
que corresponderá
ao trabalho
entregue.

c-s

14.l\ ~ A simples
inscrição
ao concurso definirá
a
aceitação pelo inscrito de tôdas as condições e cláusulas do presente
edital.
15.ft - O julgamento
dos trabalhos
deverá ser feito
dentro do prazo de 10 dias a contar da data do encerramento
do prazo de inscrição.
16.!i - Dentro de 30 dias, a contar da publicação do
julgamento,
será aberta concorrência
pública para a
execução do projeto classificado
em primeiro
lugar.
O vencedor do concurso terá o direito de fiscalizar
a
execução
do projeto,
caso não seja o vitorioso
na
concorrência
pública respectiva.
17.ft As dúvidas
e omissões do concurso
serão
resolvidas
pela comissão [ulgadora ad-referendum
do
Prefeito Municipal.
I8.a. - Todos os trabalhos apresentados e aceitos ao
concurso serão expostos
ao público, pelo menos durante 5 dias.
Procuradoria,
10-7-1956
(a) Ruy da.Costa VaI - Procurador
(a) Ney Octaviani Bernls - Proc, Geral

FIRMA

INDIVIDlJAL

Realizou-se
na data de 3 de julho p.p. na sede do
Instituto
de Arquitetos
do Brasil, departamento
de
São Paulo, mais uma Assembléia
Extraordinária
da
entidade, a qual teve como ordem do dia a momentosa
questão da resolução
n.? 100 do CREA, no que diz
respeito à criação da "firma individual".
A Assembléia, embora bastante concorrida,
decorreu num ambiente de máximo aproveitamento
em virtude da absoluta identidade
de pontos de vista existente entre seus
participantes.

Tornou-se claro, desde o princípio, a premente necessidade da rejeição do conceito de firma individual,
que veio liquidar
com os derradeiros resquicios dos
princípios
de profissão
liberal que ainda subsistiam
no exercício de nossa profissão.
Ainda, foram tornados patentes
os enormes
vícíos existentes
na lei de
origem, qual seja o decreto n.? 23.569 de 11 de Dezembro de 1.933.
Decidiu também a casa, pela absoluta necessidade
de contarmos
junto a nós, neste movimento
reinvíndicatório, com a participação
dos colegas engenheiros,
também atingidos pelos êrros existentes na legislação.
Para êsse fim foi então organisada uma comissão com
o propósito de elaborar uma explanação
desses ideais,
que serão então enviados, juntamente
com um convite
para participação
num debate comum, a tôdas demais
entidades que têm assento no CREA.
Agora só nos resta esperar que êste movimento
não
morra no nascedouro,
mas seja levado para frente até
a concretização
de tôdas estas justissimas
reinvidicações.
Relatório da Comissão de Arquitetos encarregada. pela Assembléia do dia 18 de julho de 1956, do estudo
da Resolução N;o 100 do C. R. E. A. "Firma Indlvídual"
O Decreto n.? 23.569 de 11 de dezembro de 1933, que
regulamentou
a profissão de Arquiteto
e de Engenheirnno
Brasil, foi sem dúvida alguma, um passo à
frente para a normalização
do exercício dessas funções, e durante os .vinte e dois anos de SUa vigência,
muitos benefícios trouxe à sociedade em geral.
Os
C. R. E. A. ultimamente,
está a Resolução n.o 100 de
que de melhor tem havido na luta pela moralízação do
exercício profissional.
Com o passar dos anos porém, o próprio desenvolvimento que êste Decreto ajudou a criar, veio a apontar

no corpo dele, alguns aspectos que hoje estão a reclamar modificações, a fim de melhor refletir a realidade
Objetiva.
Sabedores disto, os responsáveis pela aplicação do
. Decreto n.? 23.569 têm tentado e por vezes conseguido,
através resoluções e interpretações
as mais diversas,
a correção de algumas de suas múltiplas falhas.
Entretanto, é forçoso admitir, baseados na prática
quotidiana da profissão de engenheiro ou de arquiteto, que alguns dos conceitos do decreto-base,
bem
como algumas das resoluções destinadas
a aperteiçoá-Io, estão nos levando a caminhos inteir'amente extranhos àqueles que serram de se desejar, dentro da
conceituação
mais atualizada
do exercício profissional da Arquitetura
e da Engenharia, encarregada
(':0mo profissões Iiberais.
Dentre as mais infelizes resoluções tomadas pelo
C. R. E, A. ultimamente, está a Resolução 11.0 100 de
27 de dezembro de 1954, e em especial, no seu artigo
2.°, § c, onde ficou criado um novo conceito de "Iirrna
indi vidual".
A Resolução 100, a julgar pelos "consideranda"
que
a justificam, foi baixada com o intuito de atender
mais de perto os encargos cada vez maiores da tesouraria do CREA. Estabelece entretanto, uma defi.nição de "firma individual"
que vem de destruir a
idéia básica de profissão liberal.
Este estado de coisas traz ao profissional as seguintes consequências:
1) sua completa despersonalizaçâo no campo profissional;
2) a transformação
do profissional liberal em comerciante, promovendo uma inversão de valores,
o que é uma deturpação dos ideais elo Arquiteto
e do Engenheiro;
3) a exigência de registro do profissional
corno
"profissional liberal" e como "firma", onerando
assim o seu trabalho com o pagamento
de duas
anuidades ao C. R. E. A. e finalmente
4) a obrigatoríedade
do registro de "firma individual", além dos er-ros de conceítuação nela contidos, colide com o próprio Decreto 23569, o qual
no seu artigo 8.°, assegura ao "indivíduo"
o direito do livre exercício da profissão de Engenheiro, Arquiteto
ou Agrimensor.
Na intenção de modificar êste estado de coisas, de
alcrtar a consciência profissional para a importância
do decreto 2:i.569 e suas consequêncías
na prática, é
que o Instituto de Arquitetos do Brasil apela a todos
os arquitetos e engenheiros e demais profissionais interessados, a fim de que, reunidos, estabeleçam
as
condições para o debate da legislação que hoje incide
sôbre a nossa classe,
E começando por uma ação objetiva pede a atenção
de todos para êste caso particular
- o das "firmas
individuais" - que neste momento mais de perto fere
os nossos interesses, particularmente
dos jovens profissionais, no sentido de levar o C, R. E. A, a reconsiderar a decisão tomada na resolução n.? 100.
A Comissão
Al)EQllAÇãO

DO SIS'l'El\1A

CONS1'RU'rIVO

A respeito do artigo publicado
no n.? 26 sob o título acima, recebemos uma carta do colega Ubaldo
Carpigiani, reforçando
os pontos de vista genéricos
no mesmo contidos em considerações
de ordem ética,
principalmente,
Aproveitamos o ensejo para convidar os colegas
que se interessarem
por uma mesa-redonda
com o

fim de discutir ampla e francamente
aspectos relacionados com o assunto, em data que será oportunamenté marcada e comunica da por circular.
Esta
mesa-redonda foi nos sugerida por muitos arquitetos
interessados em dar sua opinião numa critica cruzada
sôbre a matéria.
Abaixo reproduaímos
alguns trechos mais sígníflcativos da rníssiva do arquiteto Carpigiani, ao qual agradecemos o interesse demonstrado.
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BARRENECHEA

Felix Alejandro BARRENECHEA Aviles, natural
de Huanta, departamento
de Ayacucho, Perú, que expôs recentemente
na Sala do Instituto de Arquitetos,
trouxe-nos
uma contribuição
em cerâmica das mais
louváveis sob muitos aspectos.
Aproveitando-se.
da temática nativa de seu país e
apoiando-se nos lendários emaranhados
da mitologia
incáica, Barrenechea não adota apesar disso uma técnica pré-colombiana,
nem se atem aos mesmos ritmos
e impulsos de imagem e de expressões de. seus antepassados.
A sua cerâmica - quase exclusivamente
antropomórfica - é uma mensagem de vida contemporânea,
Barrenechea
transmite-nos
relatos da vida humana
quotidiana com a mesma intensidade e espontaniedade
com que os incas documentaram
o SE:U "mcdus-viven-

.

°

di". IWminando
místico, o ceramista cria peças de
caráter utilitário ou. meramente
decorativas
em que
o sentido escultório do objeto estético assume tratamente folclór-ico.
Tecnicamente
o artista introduz
modalidades
de
tratamento
da argila e aplicação de esmaltes muito
pessoais que. chegam a dar aos seus trabalhos uma
definição peculiar capaz de fazer com que os reconheçamos independentes
da assinatura do artista.
Os
esmaltes são interpenetrados
e fundidos uns aos outros .perrnitindo uma grande variação de. tonalidades.
Os reflexos dourados que podem parecer à primeira
vista supérfluos, é um recurso de que lança mão o
artista para salientar linhas de composição das figuras ou valorizar -visualmente
elementos acessórios.
São, porém, recursos dessa natureza que dão aos seus
trabalhos
um sentido eminentemente
barroco, um
gôsto "plateresco'
no qual o desnecessário
dos detalhes se soma ao rnulticolorido da paleta.
Não chega
o artista a cair no excessivo, conseguindo-se
manter
sempre dentro de um ponto de partida bastante austero apoiado no hieratismo
da atitude estática de
quase tôdas as suas figuras.
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Interessante
residêncla de fim de semana dos arquitetos
Chancello r " Pau-íck, empr'(!:;:<1ndo lima (!~tnltUt·'ttdanguh .•da
de tubos ilé "(;0 com aiÍlmeu'o de 3" e vedações em macieira.

f;sle número

lnelue ampla l'e(><w!.nl'lcm sõbre a arqu.tetura

conh~nlpl)t"'~Ü'H~a
no Brasít, destacando-se projetos de Oscar
Nicmever.
Hino Leví, Afonso Hc1.dy, JQ)'gc Mãchad()
~lOl'cir~l~
:S(~J~g'i()Hern;n'c1es) etv.

Parece-nos que o sentido utilitário das peças mereceria melhor tratamento.
Isto cabe a alguns trabalhos meramente
decorativos
em que o antropomorfismo procura valer por si mesmo.
Demonstra
porém, o artista, um conhecimento
artcsanal da matêria trabalhada
muito bom, permitindo
a obtenção
ele muita dinâmica em sua geometria, o que torna
sua cerâmica elemento de grande prazer visual.
B, C. Branco

Hospttal no ltio de .hmeir/) -

:\"1""

Oscar NieU1C!'cl'

i\nCHI'1:)~C'l·tiR:\I, ll]<;810N !1IgIM.crl·a
Jnnho 19,,(;
N(rmcN espee.al Inteírameute
dedkado
~ arquitetura
conternporànea
na A.frka do Sul. A quanuade dos projetos é ge.
ralmente sat.isfat ória, apesar de não apresentar soluções 01'1·
gin:lis
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Algumas residências apresentam boas soluções para as condições climáticas Iocaís, bem assim COmo um conscíencíoso
emprêgo de mater-ials naturats.
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Realizaram-se
em S. Paulo, as eleições para o Conselho Diretor e Fiscal do L A. B. departamento
de
S. Paulo, tendo, sido eleito os colegas
ICARO DE CASTRO MELLO
WALTER SARAIVA KNESEE
RUI GAMA
RODOLPHO ORTENBLAD FILHO
LAVRO DA COSTA LIMA
e
PLINIO CROCE
JOSÉ AUGUSTO BELLUCI
FRANCISCO BECK.
Fato auspicioso para nossa entidade foi a maneira
como foram conduzidos os trabalhos preliminares
que
precederam a eleição. .A exemplo da eleição passada,
tambem nesta os arquitetos reuniram-se
em acalorados debates num clima de absoluta cordialidade para
discutir as principais diretrizes da nova diretoria e
compor um conselho Diretor e Fiscal de unidade.
Dêsses debates surgiram a indicação dos nomes que
posteriormente
foram eleitos, constituindo assim uma
grande conquista para a tão almejada união da classe.
DISCOS VOADORES
Do Centro de Pesquisas dos Discos Voadores o L A.
B. recebeu a carta que transcrevemos,
e aos interessados pedimos comunicar-se com a secretaria do Instituto.
São Paulo, 4 de agosto de .1.956.
limo. Sm-, Presidente
do Instituto
de Arquitetos
Rua Bento Freitas,
n.v 306 - Capital.
Senhor:

- Bernardo

Ortenblad

Castelo

Branco

Filho

L O

NOV A DIRETORIA

Prezado

Agôsto de 1956

do Brasil

-

Temos o prazer
de comunicar- lhe que, em data de 19 de
junho próximo
passado,
frm dou- se nesta
Capital o CENTRO
DE PESQUISA DOS DISCOS VOADORES, C. P. D. V., entidade
civil legalmente
instituida,
que tem 1)01' finalidade
pesquísar
o

Ieuõmeno
dos objetos voadores
não identificados,
divulgar
O
resultado
de tats estudos, manter- intercâmbío
COIU
organizações congêneres
nacionais
e estrangeiras,
realizar
conferências
e debates públicos e efetuar amplos inquéritos
sõbre o assunto.
Tôdas as pesq uísas terão UUI caráter
estr ltameute
objetivo,
dentro de um critério
técnico-estatfsttco.
Com um quadro de apenas 100 (cem) sócios, para a seleção
de valores,
além de aqui comu nícarmos,
oficíalmeute,
a
fundação
do C. P. D. V., consultamos
se há no rol de associados dessa iHD. Entidade
interessados
nos trabalhos
que empreendemos,
a f im de que também
façam parte dêste Centro
de Pesquisas,
Um boletim
de agosto.
Sem

niuís,

mensal

editado

subscrevemo-nos,

CENTRO

"CORREIO

ser"

a par-th:

do presente

Inês

ateucíosaurente,

DE PESQUISA DOS DISCOS VOADORES
José Escobar
Faria
Diretor- Presiden te

POPULAR"

de Campinas.

O encarregado
de Publicidade
da Associação de
Engenheiros de Campinas, comunica que mantem uma
coluna de "Engenharia"
no matutino daquela cidade
o "Correio Popular" e convida os colegas de, S. Paulo,
bem como o IAB a dela fazerem uso para divulgar
notícias de interesse.
NOVAMENTE

A CAPITAL

FEDERAL

Das atuações do IAB junto ao Govêrno Federal para auxiliá-lo na tarefa de mudança e instalação da
nova Capital Federal, têem surtido efeitos bastante
satisfatórios como o que podemos apreciar pela análise dos documentos que abaixo transcrevemos:
DOCUi\'IENTO

N.O 11

Excelentíssimo
Senhor
Unidos do Brasil.

Presidente

da República

dos Estados

Em ofício de 14 de abril de 1956, o Instituto
de Arquitetos
do Brasil como órgão representativo
dos arquitetos
brasileiros,
tendo em vista o andamento
dos trabalhos
relacionados
COIll
a mudança
da Capital, dirigiu-se
a Vossa Excelência
esclarecendo fatos e sugerindo
ruedf das indispensáveis
ao seu planej a m errto, de acõrdo
COIll os mais
adiantados
príncípíos.
2.

Em entrevtstu

poster-ior

COIll

o Deputado

Israel

Pinheiro,

que nOS comuntcou
O Interesse
de Vossa Excelência
pela colaboração do Instituto
de Arquitetos
do Brasil, tomamos
conhecimento do projeto de lei criando a "Companhia
Urbanizadora
da Capital Federal"
e, após troca de idéias, ficamos' de apresentar,
eU1 fornla objetiva,
a muneir-a de levar a bom têrmo
a nossa colaboi-ação.
3_ Durante
o preparo
do trabalho
a ser enviado
a Vossa
Excelência,
recebemos
da Câmara
Federal
o ofício datado de
21.6.56,
solicitando
pronunciamento
do Instituto
de Arquitetos do Brasil a respeito
do referido
projeto
de lei, em curso
naquela
casa.
4_ Depois de cuidadoso estudo da situação
e dos elementos
que são de nosso conheciInen to, podemos concluir:
4.1

Ser'á extinta a Comissão de Planejamento
da Constr-ução
e da Mudança
da Captt al Federal,
com atribuição
de
planejar
e executar
os serviços
de localização,
urbanização e constrnção
da futura
Capital (art. 3.°);

4.2

Não estão específicameute
esclarecidas
e situadas
no
projeto de lei n.o 1.2:34, as atribuições
e funções do planejameuto,
no que se refere à elaboração
dos estudos e
planos
que deverão
ser executados
pela Companhra
Urbanizadoru;

4.:1 Com exceção do estudo físico da região, executado
pela
Compauhra
Donald
Belcher,
não for-am realizados
os
demaís estudos lH'elÍluinal'es necessários
à elaboração
do
progr-ama
e equacionanlcnto
do problema,
)10
que se
refere aos aspectos econômico, social e pottttco-admtnístrativo,
para servil' de base à elaboração
gional e de Urbanização
da Nova Capital
4.4

do Plano
Federal;

Re-

boa

técnica

nacional,

5.2

5.:1 Análise
dos elementos
ffsf co-eeouôm.ico-soctars
das cida<1es brasileiras
de mais de 100.000 habitantes,
a fim
de perrn ittr o conhecimento
da realidade
social de nossos
agrupamentos
humanos e servir de base às precauções
a
serem tornadas
para evitar a repetição
de erros COUletidos;
5.4

Fixação dos objetivos a serem attngrdos C0111a mudança
da Capital,
para a realização
do Plano Regional
e do
Plano
Urbanístico,
de acôrdo
COUl a realidade
sócioeconômico
e político-Administrativa
brasileira.

6.

Cabe-nos

finalmente,

fazer

as seguintes

coustderações:

6.1 O pla nejmuento
é um processe
contínuo
que não cessa
com a elaboração
do plano base, indo além, até a fase
de realização
final do mesmo e necessitando
de uma
permanente
ação de ajnstamento
das proposições
às
contingências
e vm-Iações,
conseqnentes
da ím plantação
daquele ao terreno;
6'}

fundamental
a existência
do Plano Regional
e Plano
de Urbanização
da Nova Capital através os quais poderá
a Companhta
Urban izadot-a CUJ111)ril' as finalidades
a
que se destina;

(i.;~

As funções
de plauejameuto
de vem caber a um or'gunis1110 e as de execução
a outro, embora
funcionando
coordenuüamente,
sendo desaconselhável
atribuir-se
ao
mesmo órgão am bas as funções.
Assim ficando a cargo
da Companhia
de Urbanização
da Capital
Federal
a
execução
da obra deverá caber a UUl outro or-ganismo
O serviço
de planejamento
e a fiscalização;

(iA

Os

É

profissionais
br-astletros estão capacitados
11<.1ra
levar
a bom têrrno a tarefa de realtzação
dos planos da 110va

nossa

arquttettu-a

monumentat.

7.1

Coleta imediata
dos elementos
constantes
da relação em
anexo, indispensáveis
à organização
do Edital e do Progruma de Concurso Público a ser organizado
de acôrdo
COJ)1as normas do Instituto
de Arquitetos
do Brasil;

7.2

Constituição
de uma Comtssão
de Concurso
organizada
pelo Instituto
de Arquitetos
do Brasil encarregada
de,
junto à atual Comissão de Planejamento
da Construção
e
da Mudança da Capital Federal,
elaborar
o programa
do
concurso,
executar
sua regularuentacâo,
estudar
a or-ganização do j(lri, as prerníações
e remunei-ações.

8. Relativamente
à organização
do concurso SOlllOS de parecer que deverão ser observadas
as seguintes
s-ecomeudaçôes:
8.1

Sõm en te poderão
concorrer,
Iudrvídualmen te ou em
equipe,
os profissionais
diplomados,
legalmente
habilitados de acôrdo com o Decreto Lei 8.620, portadores
de
carteiras
emitidas
pelos Conselhos
Regionais
de Engenharia
e Arquitetura,
podendo
o vencedor,
posteriormente, completar
sua equipe, C0111os técnicos estrangeiros, cuja colaboração
julgar necessária;

8.2

Constará
o concurso
da elaboração
de um esquema de
Plano Regional
para a área da Nova Capttal e do estabelecimento
das diretrizes
para o Plano de Urbanização,
integradas
de modo a que se obtenha
o equilíbrio:

tais como:

Estudos
sêbre o uso do solo nrbano
e das benfeitorias
e construções
sôbre êle realizadas,
de Jor'ma que, COIll
base na experiênCia
e no exemplo
de outros
países,
possibilitem
a realização
do plano
de acôrdo
com a
realidade
sócio-econômica
do nosso país;

a

7. Do exposto
e COIIlO se torna
Impr-escindível,
conforme
manifestação
de Vossa Excelência,
a mais rápida solução para
realizar
os trabs a lbos de Planejamento,
mesmo antes de ser
apr-ovado o Projeto
de Lei em tramitação
no Congresso
Nacional e considerando
ser indispensável
a escolha de profíssíonal ou da equipe de profission.ais
que, participando
já das fases
pretímtnares
do Planejamento,
l)OSSa coordenar
e orientar
os
serviços necessários
ao Planejamento
defínttívo,
COIU
a devida
vênia, tornamos a liberdade
de sugerir:

do planejamento.

Levantamento
dos recursos
potenciais
e problemas
em
áreas dos Estados
de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso,
Bahia e São Paulo, cujo aproveitamento
será eonsequêucia da mudança
da Capital e cuja disciplina,
a fhn de
permitir
o equilíbrio
Território-População-Economia,
deverá ser estabeleci da por nm Plano Maior de Desenvolvimento,
consequência
do Plano
Regional
e Plano
de
Urbanização
da Nova Capital;

pelo justo
prestígio
que
no País e no estrangeiro;

H.5 O melhur
critério 1)31'3 seleção dos valores é o COllClU'SO
público
entre
profissionais
legalmente
habilitados,
de
acôrdo com O Decreto
Lei n.O 8.620 e ainda em obediência às nor-mas recomendadas
para obras de caráter

A inexistência
dos elementos
mencionados
no ítem anterior,
permitem
afirmar
que o trabalho
feito pela Comissão e apresentado como "Plano Pilôto", não foi elaborado obedecendo
aos conhecimentos
preconizados
pela

. Em face destas
conclusões,
julgaulos
iniciabnente
que,
para solução de um problema
de tal magnitude,
devem ser
levados em conta resultados
de estudos e pesquisas,
de âmbito

5.1

Capital,
desfruta

'l'EHRITóRIO-POPULAÇAO-ECONOl\IIA;
8.3

Com base nos estudos preliminares
do aspecto físico do
terreno
já executados
para escolha
do sítio da nova
Cap ital e os dados complementares
a serem fornecidos
pela Comtssão
de Planejamento
da Construção
e da
~[udatlça da Nova Capital, deverão
os concorrentes:

8.8.1 Apresentar
a estrutnra
dos procedhnentos
à elaboração
do pvogrnm a a ser seguido

necessários
no Planeja-

merito;
S.:J.2 Apresentar
gl'àfica111ente, sob a torm» de um antep rojeto, calcado nessa estruturação,
as proposições
preconízadas
para Integ racão
dos Iatores
físico-econôl1üco·
sociais e pottttco-admtn
istr-ativos
do futuro
couglomerado humano e que servtrã de base para orientação
dos
trabalhos
poster-iores
do Planefamento
definitivo.
9. 'I'en do em vista que os mais categorizados
profissionais
brasileiros
achum-se
Interessados
eUI participar
do concurso,
sugerímos
sejam convidados
para integrar
o Júri, que deverá
ser presidido
pelo Presidente
da Comissão de Planejamento
da
Construção
e da Mudança da Capital Federal,
a urbanistas estrangeiros
de reconhecido
renome,
um rept-esen tante direto da
Presidência
da Repúbltca,
UUl representante
da classe de engenheiros
e 2 representantes
do Instituto
de Arquitetos
do
Brasil, todos nomeados
pelo Excelentísshllo
Senhor Presidente
da República.
10. Considerando
a necessidade
de garantir
na realização
da
obra o espírito e os princípios
maís' adiantados
do m-hanísmo,
nos perrntttmos
sugerir
sejam os 3 urbanistas
estrangeiros
escolhidos entre Walter "Gropius, R. Neutra,
Percy J. MarshaIl,.
Max Lock, Alvar
AaIto, Clarence Stein, Le Corbnsier
e Mario
Pani.
11. São estas,
Senhor
Presidente,
as recomendações
que
achamos necessário
apresentar
como complemeutação
do nosso
ofício de 14 de abril p.p.,
Foram elas objeto de acm-ados estudos de comissões
do Instituto
de Arquitetos
do Brasil, rutín"cadas pelos Departamentos
Estaduais
e pelo Conselho Diretor, expressando
o Iuterêsse
e o desejo de colaboração
dos
arquitetos.
É COIU grande
satisfação
que regtstrumos
serem
as medidas
recomendadas
enl relação :ao Plano l\Iaior de De':-3ellvolvhnento,
proposições
que vêm ao encontro
da política
preconizada
por Vossa Excelência
na objet ívacão das metas a
serem atingidas no tocante ao desenvolvimento
geral do País.

Agradecendo
a confiança
depositada
em nosso
órgão
de
classe, renovo
a Vossa Excelência,
Senhor
Presidente,
eU1
nome dos arquitetos
brasileiros,
os protestos
da maís elevada
consideração.
Rio

de Janeiro,

17 de julho de 1956.
Pelo Instituto
de Arquitetos
do Brasil
ARY GARCIA ROZA
Presidente

(Anexo
ao ofício
pública
em 17.7.56).

enviado

ao

Elxrno.

Sr.

Presidente

da

Re-

RJ<JLAÇAO J<JSQUJ<JMATICA DAS INFORi\IAçõJ<JS
J<JDOCUMJ<JNTAÇAO NJ<JCJ<JSSARIA A RJ<JALIZAÇAO DO CONCURSO PARi\
PLANO RJ<JGIONAL J<J DJ<J URBANIZAÇAO
DA NOVA CAPITAL FEDJ<JRAL.
J -

CONDIÇÕJ<JS J<JXIS'J'ENTES

Ambiente
regrme

geográfico

de ventos;

-

análise

Cartogvaüa
do solo

. relêvo;

e sub-solo;

clhnatologia;

sistemas

hidro-

gráficos.
Recursos naturais d'água; jazidas e minas.

Características

e regime

dos

cursos

Demografia
Distl'ibuição
da população
no território;
estrutura da população;
movimentos
de poputação
natural e
mtgratõrto;
população
inativa
e ativa, empregudos
e desempregados:
população
escolar.
Agricultura
Classificação
e distl'ibuição
das culturas;
saldos disponíveis
para mer-cado:
produção
ag-rícola; produção
animal
- necessidades
de área; tipos e tamanhos
das propriedades
agr-ícolas.
Indústria
Classificação,
dimensões e localização
das iudústs-ías;
valor da produção
industl'ial;
rendimento
industrial;
recursos
de energia
ntilizável
e disponível;
transporte
e distribuição
da energia
elétrica;
consumo
de energia.
Comércio
beíecímentos
crédito.
Residência
necessidades

-

Classificação.
dimensões
e localização
dos estacomerctais;
feiras e mercados;
finanças
locais;
Estado
e tipos
habitacionais.

de

habitação

urbana

e rural;

Seuvíços comuns Zonas paisagísticas
- recreação e repouso; hotéis; escolas; hospitais;
locais de reunião; serviços I)Úblicos.
Oomurucação
e trunsporte
'I'raçado
e características
das
vias de comunicações;
intensidade médía do tráfego nas estradas da região; aeroportos e linhas aéreas; linhas de navegação
interna.
EconOlnetria Renda da região; índice de consumo
estar
(nível
de vida);
distribuição
da renda.
Urbanística
Planos
reguladores
nacionais.
urbanísticos,
em vigência
existen
II -

e

e bem-

- paisagísticos;
parques
e111 estudo;
loteameutos

teso
pnOGRA;\IA

-

POLíTICO
Pelo

-

ADi\IINISTRA'J'IVO

Instituto
ARY

RELATÓRIO DA DIRETORIA

de Arquitetos
do Brasil
GARCIA ROZA
Presidente

1955-1956

Adiante transcrevemos
parte do Relatório da Diretoria. Assim. o fazemos, não pelo simples fato de
divulgá-Io, mas também, para que os associados possam aquilatar do trabalho, das dificuldades, das esparanças e, das realizações de uma Comissão Diretora do IAB.
Críticas positivas e negativas poderão surgir quanto a sua conduta, mas a leitura dêsse relatório por
certo tornará mais ponderada
qualquer
opinião a
respeito,

•
Em primeiro
lugar, estabeleçamos
as intenções
iniciais da diretoria.
Sua eleição fora fruto dum esfôrço de muitos arquitetos
que julgavam
impresscindível unir a classe, em lugar de dispersão de forças ocasionada por pontos de vista diferentes, sejam
estéticos como políticos ou de outra índole.
Fôra,
portanto,
uma diretoria
que objetivava
a unidade
da classe.

Mas, além dêste aspecto, preocupamo-nos
igualmente com duas outras diretivas, a saber: prestigiar o
IAB e a classe e defender os interesses dos arquitetos.
Pensamos que conseguimos não abandonar
estas
três diretivas genéricas, encaixando-se
nossas iniciativas nesta orientação.
Assim, por exemplo, consideramos que o jantar de confraternização,
o envio regular de circulares e boletins, a reabertura
da sede,
a volta à tradição dos almoços semanais, inicialmente
fora da sede e. depois nela, - a indicação de diversos
colegas para formação de comissões e os jantares dançantes, - foram todas iniciativas positivas no sentido
de unir os arquitetos.
De forma especial, a reabertura da sede possibilita
empree.ndimentos
que coloquem os arquitetos em contato.
No campo dessa unidade, no entanto, muita coisa
deixou de ser conseguida.
Julgamos ainda insuficiente a coesão e devemos admitir claramente
que
não conseguimos mobilizar grande parte de colegas.
Apesar dos debates a respeito e de nossas preocupações, não soubemos descobrir um centro de interesse que pudesse polarizar a atenção dos associados.
Diversas tentativas foram feitas: a Assembléia para
tratar
da Nova Capital, os jantares
dançantes,
os
almoços, a assembléia para discutir a regulamentação da profissão, - foram todas iniciativas mediante
as quais pensavamos
interessar
um número muito
maior de colegas do que aqueles que compareceram.
Além dos colegas mais jovens, poucos foram os profissionais que compareceram
às assembléias, se pensarmos que nosso quadro de sócios alcança o número de 350.
Não encontrando um tema central que pudesse polarizar o interesse dos arquitetos,
pensamos conseguir-se reunir grupos que, por exemplo, se, interessaram pela solução do caso da habitação popular e do
caso do V Salão de Arte Moderna; outro grupo passou a se reunir na sede com regularidade
para estudar problemas
arquitetônicos,
a saber: a obra de
Gropius, a Bauhaus, o Ascoral e agora F. L. Wright
(sem, contudo, que tal atividade representasse
iniciativa da diretoria; outros sócios vinham ao IAB tão
semente para as refeições; outros ainda gostavam dos
almoços das quintas-feiras.
Iniciativa agora ultimada, foi a organização da biblioteca. Esta cabe exclusivamente
à Secretaria, tendo havido no passado diversas tentativas de levar à
frente a idéia. A diretoria pediu à imprensa especializada e a colegas que cedessem ao IAB as publicações que, recebem.
Atendidos gentilmente,
podemos
hoje contar com um acêrvo de mais de 100 revistas
especializadas de todo o mundo. Foi feito o cadastro
das publicações e exemplares, assim como de sua localização, - sendo o mesmo distribuido
na última
circular expedi da. Realizada esta tarefa, poderão as
revistas ser consultadas pelos associados, constituindose em mais um benefício e atrativo.
Sugerimos que
a próxima diretoria peça a um colega que, periàdicamente, examine as revistas recebidas distribuindo-se
então uma lista 'de aquisição da biblioteca.
Pensamos, contudo, que muito trabalho deva ainda
ser :í'eito para obter maior unidade dos arquitetos em
torno do IAB. De nossa experiência, julgamos, a êsse
respeito, importante" continuar a manter contato com
os sócios através de circulares vivas e boletins; aproximar-se mais dos diretórios acadêmicos das escolas
de' arquitetura,
combinando atividades
de interesse
comum; dar maior atividade de séde; continuar
a
eleger, na medida do possivel, diretorias em que todos os sócios se sintam representados.

Depois do problema da unidade, vejamos agora o
capitulo de prestígio do IAB.
É talvez neste setor que maiores êxitos pudemos
obter. O L A. B. foi representado
em inúmeras ocasiões. Mas, e isto é importante, entidades autárquicas
e governamentais
pediram a opinião do IAB sôbre
diversos assuntos, a saber: acesso às faculdades de
arquitetura
de diplomados por escolas de Belas Artes, posição de profissionais
na re-estruturação
do
funcionalismo
federal
e estadual,
participação
no
Congresso de Intelectuais
em defesa do Ibirapuera,
honorários
de profissionais
para ajardinamento
de
uma cidade, participação no Congresso Municipal de
gerais relacionados com a Nova Capital, etc.
O maior êxito foi provàvelmente
o obtido com relação à Nova Capital. Atravez de interferência direta
deste Departamento
numa primeira fase e, depois, em
colaboração com o órgão central, - conseguiu-se fazer vencedoras as teses defendidas em memorial entregue ao Sr. Presidente da República; dentre estas,
salienta-se o critério de concurso público para profissionais nacionais.
Colimando as negociações foi
ultimamente
indicado o presidente do L A. B. -Departamento Central, em colaboração com o presidente
da autarquia
específica e do arquiteto
Oscar Niemeyer como coordenador, - de estabelecer as bases
do concurso da Nova Capital Federal.
Pensamos porisso que conseguimos prestigiar o IAB
e torriá-Io
um pouco mais conhecido do povo, das
outras entidades e do Governo, - através das iniciativas e campanhas empreendidas. - Dentre as medidas que poderiam vir a aumentar o prestígio do IAB,
consideramos oportuno: maior contato com a imprensa, sugerindo mesmo a existência de colunas especializadas nos jornais locais; maior contato com o interior, através de exposições e conferências.
Nada
mais decisivo, no entanto, para prestigiar o IAB e a
classe, - do que realizações de repercussão e campanhas em que se defendam teses justas de alcance para o resto da coletividade.
Finalmente,
tra.temos do item "defesa dos interesses dos arquitetos":
Através das intervenções
acima mencionadas, procuramos defender os interesses dos arquitetos funcioná~ios públicos, dos arquitetos participantes
do V Salão de Arte Moderna, dos estudantes de arquitetura
(aprovação do regulamento
da F. A. D.), dos arquitetos em geral no problema da Nova Capital Federal,
tentativa
de se obter a aprovação de projetos por
parte da Prefeitura, independentemente
do alvará de
construção, no reestudo das atribuições profissionais
estabelecidas pelo CREA e no protesto contra a obrigação e conceito de registro de firma individual.
Pensamos que muitos dêstes assuntos estão realmente bem encaminhados em torno do IAB e dispostos a obterem tais vitórias.
O pêso das atividades burocráticas
e de preocupação financeira impediram em grande parte uma maior
eficiência nas campanhas reivindicatórias.
Julgamos
oportuno que as próximas diretorias centralizem suas
preocupaçõe,s e tempo na solução de alguns dos itens
reivindicatórios,
como, por ex., a aprovação de
projetos ou as atribuições profissionais.
A propósito das atividades burocráticas e financeiras agora mencionadas,
desejariamos
tecer algumas
considerações.
Os dados iniciais evidenciam um brusco aumento de atividades burocráticas:
passamos a
nos reunir duas vezes por semana, foi enorme o volume de correspondência
recebida e expedida, as circulares atingiram a u'a média de duas mensalmente,

os assuntos tratados foram numerosos, o quadro social aumentou de 64 sócios, etc. A fim de dar maior
lização de duas por semana, que aconselhamos vivaeficiência às reuniões, foi adotado um critério da reamepte.
Das 2 reuniões semanais da diretoria, uma
era dedica da a expediente e a outra a um determinado
item de maior interesse para a classe.
Pensamos ser êste um bom meio de evitar afogarse a diretoria em atividades burocráticas
inevitáveis.
Frizamos mesmo a necessidade da próxima diretoria
analisar tais fatos possibilitando ao IAB desenvolver
em profundidade campanhas de interesses.
Achamos também oportuno que o Conselho Fiscal
participe da segunda dessas reuniões semanais.
As atividades da secretaria são demais para um só
funcionário, como é atualmente o caso, mesmo quando êste é dedicado e eficiente.
Durante certo tempo
fomos obrigados a recorrer ao concurso de uma auxiliar. Sentimos em diversas ocasiões a necessidade de
mais gente, pelo menos para os serviços mecânicos e
exte.rnos.
Quanto ao problema financeiro, o balanço anexo é
sintomático.
A situação melhorou, diminuindo a dívida existente.
Não se refez o IAB, contudo, das despesas de reinstalação da sede. Apesar da economia máxima que
se realizou, a renda do IAB é insuficiente para suas
despesas mensais.
Há uma dívida em atrazo para com a Caixa Econômica Federal; conseguiu-se, depois de ingentes negociações, certas facilidades na forma de pagamento:
mensalmente. poderá o IAB pagar uma mensalidade
atrazada.
A fim de equilibrar financeiramente
o Instituto, apelou a diretoria aos sócios, tendo feito diversas visitas a colegas pedindo maior ajuda financeira;
mas tal método não resultou suficiente. Tentou-se, dar
maior regularidade na cobrança dos sócios em atrazo,
mas isto ainda não foi solucionado.
Os jantares dançantes tinham também finalidade financeira.
Mas estas soluções eram parciais.
Parece-nos que duas iniciativas se tornam necessárias: uma grande. campanha financeira e estudar novas fontes de renda, além da Exposição de Materiais,
a qual tem garantido a subsistência do IAB.
No que tange à campanha, certas demarches foram
feitas ,mas o preparo lento necessário mostra não ser
interessante lançar uma campanha no fim duma gestão a fim de não sofrer solução de continuidade.
É
assunto que deve contudo ser bem analisado.
Ao terminar o presente relatório, os membros do
Conselho Diretor, - feito um balanço dos resultados
obtidos, - julgam-se relativamente
satisfeitos.
Cumpre-nos aqui salientar e agradecer àqueles colegas que participaram
dinâmicamente
das atividades
realizadas, - e de modo especial, os três colegas que
se responsabilizaram
pela edição do boletim mensal.
Agradecemos ainda a colaboração de outros associados que, encetando uma campanha de sócios, cooperaram para o aumento do quadro social. úteis foram
ainda as sugestões; infelizmente não numerosas, com
que outros colegas procuraram nos ajudar no desempenho de nossas tarefas.
Mas, se estamos satisfeitos com os resultados obtidos, muito mais satisfeitos nos sentiremos, contudo, se
dos êxitos e especialmente das ineficiências e erros de
nossa gestão, as próximas diretorias possam aurir proveito; e possam assim dar maior unidade à classe,
mais prestígio ao IAB, e maior impulso à arquitetura
nacional.

EXPOSIÇAO
-

INTERNACIONAL

BERLIM -

WERK

DE CONSTRUÇAO

1957

Apresentamos
abaixo a maquete do novo bairro a ser
erigido em Berlim por ocasião da Exposição Internacional de Construção em 1957, naquela cidade.

-

Julho

1 -

Edíffcío

tos,

de 17 pavimentos,

Siegmanll

Arq.

Alexander

mentos,

Arq.

dim

Arq.

de Infância,

Edifício

Kleín

Richm-d

4 pavimentos,

Arq.

Pierre

Gottwald

(França);

9 -

Arqs.

\Vassili

Lnckhardt

10 -

Edifício

de 4 pavimentos,

(Alemanha);
Zinsser

11 -

e Rudolf

vimentos,

Arq.

8 pavimentos,

Lojas,
Plane

Edifício

17 -

senpflug

(Alemanha);

tos,

Arq.

Edifício

(Alemanha);

20 -

Lopez

Arqs,

J. B. Bakema

(Holanda);

Igreja

wig

(Alemanha);

Arq_ Paul
mentos,
Arq.

Baumgm-ten
Arq.

Hans

pavimento

Otto

25 -

(Alemanha);

H. Senn

Scharoun
não

22 -

constam

nesta

Edifício

pela

Sociedade

N .• 3 revista

de

Ve'nezue la
patrocinada

Alvar

AaHo
(Ale-

Gu stav

Venezuelana

,.-t

HasArq.

de 19 pavimen-

Beaudouin

(França);
den

Evangélica,
de

Broek

e

Ar-q, Lud-

3 pavimentos,

Edifício

de 4 pavi-

uni-familiares,

edífícações

de

um

só

o

Centro
de consultor

Profissional
o arquiteto

Parábola,
brasileiro

ótimas
seções de artes plásticas
publicação
que faz juz aos grandes
e urbanismo
na Venezuela.

para
cujo
Rino Levi.

projeto

serviu

e cinema,
completam
essa
progressos
da arquitetura

lista.
N.o 232 -

Urnguai

Algumas
residências
e um laboratório,
apresentação
para que se possa aquilatar
gressos
da arquitetura
contempor-ânea
no

do novo bairro,
Oscar Niemeyer.

forma

Sarnuelson

ARQUITETURA

Outro aspecto
projetado
por

em

de Arquitetos.

Kreuger

J. H. vau

Edifício

As

colunas

de

15 -

Arq.

(Sutssa j ; Edifícios

(Alemanha.

quatro

de 17 pa-
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Discurso proferido pelo arq. Eduardo Kneese de Mello,
durante a cerimônia de transmissão de cargos no
Instituto de Arquitetos do Brasil
Durante
a cerimônia
de transmissão
de cargos
da diretoria
do departamento
paulista
do Instituto de Arquitetos
do Brasil,
vários
problemas
de interêsse
para a classe foram abordados
nos
discursos que marcaram
a solenidade,
Falaram na
ocasião, o presidente
da diretoria cujo mandato terminava, arquiteto
Eduardo Kneese de Mello, eng.
Antenor Pinto da Silveira, representante
do Instituto
de Engenharia e arq: Icaro de Castro Melo, presidente
eleito.
Deixando a diretoria do Instituto o arquiteto Eduardo Kneese de Mello, traçou em rápidas pinceladas a
evolução da posição do arquiteto dentro dasociedade,
nestes últimos quinze anos, além de se referir em
termos gerais aos problemas atuais da classe. Após
recordar a fundação do 1. A. B., que, frisou, veio dar
maior consciência
de classe aos arquitetos,
acrescentou:
"Em 1933, ainda em tempos da ditadura, fez-se um
decreto número 23.569 com a intenção de regulamentar o exercício das profissões do arquiteto, do engenheiro e do agrimensor,
Apesar de alguns erros que
êsse decreto continha, foi recebido com aplausos por
todos nós, pois representava
um grande passo à frente,
Passaram-se, porém 23 anos, nossa mentalidade profis-

sional
ram-se
mesmo
muitos

evoluiu, nossos interesses e obrigações alterae nós continuamos a ser regulamentados
pelo
decreto, com todos aqueles defeitos iniciais e
outros, absolutamente
insuportáveis,
hoje.

Um indivíduo, por exemplo, resolve ser arquiteto ou
engenheiro ou agrimensor.
É obrigado
a frequentar
escolas, a prestar exâmes e obter boas notas. Recebe
um diploma, em que se lê seu nome por extenso, o
nome de seu pai, o nome da escola, a data de seu
nascimento
e a profissão em que êle acaba de ingressar.
É um título
pessoal, conquistado
por êsse
indivíduo, com seu próprio esfôrço. É um título absolutamente intransferível.
De posse dêsse diploma, para que tenha o direito de exercer sua profissão, êsse
indivíduo tem que ir registrá-lo no CREA. Entretanto nas mesmas condições que êsse diploma é registrado
o CREA registra também para que possam exercer a
engenharia,
a arquitetura
ou a agrimensura,
companhias, firmas, sociedades, empresas,
etc. Mas, que
escolas frequentaram
essas companhias?
Que notas
tiveram nos exames?
Que tipo de diploma lhes foi
conferido?
Tôda essa confusão tem origem naquele
decreto que regulamenta
a profissão.
O seu artigo
VIII diz textualmente:
Os indivíduos, firmas, sociedades, associações, companhias e empresas em geral e
suas filiais, que exerçam ou explorem sob qualquer
forma, algum dos ramos de engenharia,
arquitetura
ou agremensura ..."
Em consequência dêsse artigo VIII e do registro no
CREA de firmas e companhias onde somente indivíduos diploma dos deveriam registrar-se,
existem em
São Paulo centenas de companhias compostas de leigos, que alugam o nome de um diploma do e burlam
oficialmente o espírito da lei exercendo a engenharia,
a arquitetura
e a agrimensura.
Referindo-se aos problemas específicos do Instituto,
afirmou o antigo presidente da entidade:
"Também aqui dentro de casa, temos muito que
lutar ainda. Quando se criou êste departamento
recebemos estatutos que atendiam plenamente à nossas
aspirações de momento. Hoje, entretanto, estão inteiramente obsoletos. Têm que ser alterados.
É inadiável a criação de um Conselho Superior do
IAB, composto de elementos dos diversos departamentos e que legislará para todo o país. Esperamos que
essa transformação
não esteja distante, pois o novo
estatuto já foi estudado pelo Conselho Diretor. Infelizmente porém foi engavetado na Comissão de Redação. Temos que lutar para que seja aprovado,

Concluindo sua oração, o arquiteto Eduardo Kneese
de Mello, referiu-se às relações dos arquitetos com a
administração
pública e a administração,
acentuando
a efetividade da representação
daqueles profissionais
nos setores administrativos,
em outros países. Conclamou ainda a classe a se unir em tôrno dos princípios
básicos do Instituto.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
DA CONSTRUçÃO E DA MUDANÇA DA CAPITAL FEDERAL

7. vias.

Edital para concurso nacional do plano piloto da nova
capital do Brasil

8. - O Júri, presidido pelo Presidente
da Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, compor-se-á de:
dois representantes
da Companhia
Urbanizadora
da
Nova Capital do Brasil, um do Instituto de Arquitetos
do Brasil, um do Clube de Engenharia e dois urbanistas estrangeiros.

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
DA CONSTRUÇÃO E DA MUDANÇA DA CAPITAL FEDERAL, com sede na avenida Presidente
Wilson, 210,
salas 306 e 307, no Rio de Janeiro, torna público a
abertura do concurso nacional do Plano Pilôto da nova Capital do Brasil, sob as normas e condições estabelecidas no presente Edital.
I -

INSCRIçÃO

1. Poderão participar
do concurso as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas
no país, regularmente
habilitadas para o exercício da engenharia,
da arquitetura e do urbanismo.
2. As inscrições dos concorrentes
estarão abertas
dentro de 10 (dez) dias a partir da data da publicação do presente Edital no "Diário Oficial" da União e
serão feitas mediante requerimento
dirigido ao Presidente da Comissão, pelo prazo de 15 dias, contado da
abertura das inscrições.
3.

O Plano

piioto

deverá

abranger:

a) traçado básico da cidade, indicando
dos principais elementos da estrutura
calização e interligação
dos diversos
tros, instalações e serviços, distribuição
livres e vias de comunicação
(escala
b) relatório

a disposição
urbana, a losetores, cendos espaços
1:25.000);

justificativo.

4. Os concorrentes
poderão apresentar,
dentro
suas possibilidades,
os elementos
que serviram
base ou que comprovem
as razões fundamentais
seus planos, como sejam:

de.
de
de

a) Esquema cartográfico
da utilização prevista para
a área do Distrito Federal, com a localização aproximada das zonas de produção agrícola, urbana,
industrial, de preservação dos recursos naturais inclusive florestas, caça e pesca, contrôle de erosão
e proteção de. mananciais e das rêdes de comunicação (escala 1:50.000);
b) cálculo do abastecimento
de energia elétrica, de
água e' de transporte,
necessários à vida da população urbana;
c) esquema do programa de desenvolvimento
da cidade, indicando a progressão por etapas e a duração provável de cada uma;
d) elementos técnicos para serem utilizados na elaboração de uma lei reguladora da utilização da terra
e dos recursos naturais da região;
e) previsão do abastecimento
de energia elétrica, de
transporte e. dos demais elementos essenciais à vida
da população urbana;
f)

equilíbrio e estabilidade econômica da regiao, sendo previstas oportunidades
de trabalho para tôda
a população e remuneração
para os investimentos
planej ados;

g) previsão de. um desenvolvimento
progressivo equilibrado, assegurando
a aplicação dos investimentos no mais breve espaço de tempo e a existência
dos abastecimentos
e serviços necessários à população em cada ·etapa do programa;
h) distribuição
conveniente
da população nas aglomerações urbanas e nas zonas de produção agrícola, de modo a criar condições adequadas de convenieência social.
5. - Só poderão participar
dêste concurso equipes
dirigidas por arquitetos, engenheiros ou urganistas, domiciliados no país e devidamente
registrados no Conselho Federal de Engenharia
e Arquitetura.
6. - O Plano Piloto deverá ser executado a tinta,
cópia heliográfica
ou fotostática, sôbre fundo branco
e trazer a assinatura dos seus autores, sendo vedada a
apresentação de variantes, podendo, entretanto, o candidato apresentar mais de. um projeto.

Os relatórios

devem

ser apresentados

em sete

9. - Os trabalhos deverão ser entregues dentro de
120 dias, a partir da data da abertura das inscrições.
10. - O Júri iniciará seu trabalho dentro de cinco
dias a contar da data do encerramento
do concurso e o
resultado
será publicado logo após a conclusão do
julgamento.
11. Os concorrentes,
quando convocados, farão
defesa oral de seus re.spectivos projetos perante o Júri.
12. cabendo

A decisão do Júri será
dela qualquer recurso.

fundamentada,

não

13. - Após a publicação do resultado do julgamento,
a Cia. Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil poderá
expor os trabalhos em lugar acessível ao público.
14. - Os autores do Plano Piloto, classificados em
primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares,
receberão os prêmios de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão
de cruzeiros),
Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros), Cr$ 400.000,00 (quatrocentos
mil cruzeiros), Cr$
300.000,00 (trezentos
mil cruzeiros)
e Cr$ 200.000,00
(duzentos mil cruzeiros), respectivamente.
15. - De.sde que haja perfeito acôrdo entre os autores classificados em primeiro lugar e a Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, terão aquêles a
preferência
para o desenvolvimento
do projeto.
16. - O Júri não será obrigado a classificar os cinco melhores trabalhos e consequentemente.
a designar
concorrentes
que devam ser premiados,
se, a seu
juizo, não houver trabalhos merecedores
de. todos ou
de alguns dos prêmios estipulados.
17. - Todo trabalho premiado passará a ser propriedade da Cia. Urbanizadora
da Nova Capital do
Brasil, após o pagamento
do prêmio estipulado, podendo dêle fazer o uso que achar conveniente.
18. - A Comissão de. Planejamento
da Construção e
da Mudança da Capital Federal coloca à disposição dos
concorrentes, para consulta, os seguintes elementos:
a) - mosáico aerofotográfico,
na escala de 1:500.00,
com curvas de forma de 20 em 20 metros (apoiados em pontos de altura determinados
no terreno
por altímetro de previsão Wallace & Tiernan) de
todo o Distrito Federal;
b) - mapas de drenagem de todo o Distrito Federal;
c) - mapas de. Geologia de todo Distrito Federal;
d) - mapas de solos para obras de engenharia
de
todo o Distrito Federal;
e) - mapas de solos para agricultura
trito Federal;
f) - mapas de utilização
Distri to Federal;;

atual

de todo o Dis-

da terra

de todo o

g) - mapa de conjunto, indicando locais para perfuração de poços, exploração
de pedreiras, instalações de usinas hidrelétricas,
áreas para cultura,
áreas para criação de gado, áreas para recreação,
locais para aeroporto, etc. etc. .
h) - mapa topográfico regular, na escala de. 1:25.000,
com curvas de nível de 5 em 5 metros, executados
por aerofotogrametria,
cobrindo todo o sítio da capital (cerca de 1.000 km-) e mais uma área de
1.000 km2 a Leste do sítio da capital, abrangendo a
cidade de. Planaltina e grande parte do vale do rio
São Bartolomeu;
i) - ampliação fotográfica dos mapas do sítio da capital (200 kmv) para a escala de 1:5.000, com curvas
de nível de 5 em 5 metros;
j) - mapas detalhados de drenagem, geologia, solos
para engenharia, solos para agricultura e utilização
da terra do sítio da cidade (1.000 krn") e mais
1.000 kmê) a Leste dêste sítio;

k) - mapas topográficos
regulares,
na escala de
1:2.000, com curvas de nível de metro em metro e
de dois em dois metros, da área de 150 km>, indicada como ideal para a localização da zona urbana
. da Capital Federal;
1) - relatório minucioso relativo aos estudos do solo
e do subsolo, do macro clima e do micro clima, das
águas superficiais e subterrâneas, das possibilidades
agrícolas e pecuárias, etc., etc.
19. - Caberá aos concorrentes providenciar
as cópias heliográficas, fotográficas, etc., que julgarem indispensáveis
à elaboração
dos projetos, sendo que,
para êsse fim, serão fornecidos os seguintes elementos:
a) - mapas topográficos regulares em 1:25.000, com
curvas de 5 em 5 metros, do sítio' da Capital;
b) - mapas ampliados para a escala de 1:50.000, de
200 km2 do sítio da Capital;
c) - mapas topográficos
regulares,
na escala de,
1:2.000, com curvas de nível de metro em metro e
de dois em dois metros da área de 150 km-, indicada como ideal para a localização da zona urbana da Capital Federal.
20. - A Comissão de Planejamento
da Construção
e da Mudanca da Capital Federal facilitará aos concorrentes visita ao local da futura Capital, para melhor conhecimento da região.
21. - Qualquer consulta ou pedido de esclarecimento sôbre o presente concurso deverá ser feito por
escrito, sendo que as respostas respectivas serão remetidas a todos os demais concorrentes.
22. - As publicações relativas ao concurso serão
insertas no "Diario Oficial da União" e em outros jornais de grande circulação no Distrito Federal e nas
principais Capitais Estaduais.
23. - A Comissão de Planejamento
da Construção
e da Mudança da Capital Federal, considerando que o
planejamento de edifícios escapa ao âmbito dêste concurso, decidiu que os projetos dos futuros edifícios
públicos serão objeto de deliberações posteriores, e
critério desta Comissão.
24. - A participação
neste concurso importa, da
parte dos concorrentes, em integral concordância com
os termos dêste edital.
Rio de Janeiro,
Ernesto

19 de setembro

de 1956.

Silva, presidente.

•
ENTREVISTA
CONCEDIDA
PELO ARQUITETO
GARCIA ROZA AO JORNAL "ULTIMA HORA"
28/9/56
"A mudança da Capital do Brasil não é um simples
loteamento
de terras.
Sua realização exige estudos
especializados, abrangendo vários aspectos, em vista
do impacto que causará na região, até agora tão pouco
habitada (V2 habitante por quilôme.tro quadrado),
e
que passará a ser o' centro de tôdas as atrações, tanto
do ponto de vista administrativo,
quanto do econômico e social". Estas foram as declarações iniciais do
arquiteto Ari Garcia Roza, presidente do Instituto dos
Arquitetos do Brasil, a respeito do edital, publicado
recentemente
no "Diário Oficial", para "O Concurso
Nacional do Plano Pilôto da Nova Capital do Brasil".
- "O referido edital - continuou - vem causando,
nos meios arquitetônicos
brasileiros, intensa e desagradável repercussão, uma vez que não- vem de encontro ao sugerido pelo Instituto.
Realizamos, antes
de qualquer
iniciativa,
verdadeiros
simpósios, dos
quais participaram
representantes
de todos os Estados. Como resultado
dêsses debates, oficiamos ao
Presidente da República, enviando o planejamento e a
orientação
que -deveriam ser dados ao edital do
concurso". (ver Boletim anterior n.? 30).
"Nesta mesma ocasião -

prossegue

ainda o dr. Gar-

cia Roza - foi lançado um manifesto da classe, assinado pela quase totalidade dos arquitetos brasileiros.
Nele procuravamos
demonstrar
o urbanismo dentro
de suas bases modernas, trazendo uma nova concepção da Cidade como organismo atuante na vida social
dos povos. Analisamos, então, as condições de confôrto
e higiene que devem, forçosamente, cercar as comunidades. Da mesma forma, era apoiada, publicamente,
a posição assumida pelo Conselho Diretor do Instituto
dos Arquitetos do Brasil face aos problemas concernentes ao projeto de urbanização da futura Capital,
já anteriormente
definida nas recomendações que foram enviadas, em ofício, ao Presidente da República".
"Em resposta ao nosso ofício, recebemos uma
promessa do Presidente, no sentido de que nossas pretensões seriam satisfeitas, isto é, o edital seria elaborado segundo os planos e orientações que indicássemos.
Baseado nisto, o Conselho Diretor enviou as recomendações mínimas necessárias
à extinta Comissão de
Planejamento
da Nova Capital Federal, levando em
consideração a amplitude do problema. Para surprêsa
nossa, a recém-criada
Companhia
Urbanizadora
na
Nova Capital redigiu o edital, que foi publicado no
"Diário Oficial", sem qualquer consulta à apreciação
dêste Instituto".
O repórter procurou saber quais os itens e alíneas
do edital, cuja reparação se. faz mais necessária.
- "Torna-se necessária, quanto- antes - esclareceu
o arquiteto Garcia Roza - a alteração do edital nos
seus itens 4, 8, 15 e 23, de modo que sejam atendidos
os seguintes pontos:
a) dados mínimos indispensáveis à execução de um
plano pilôto e seu julgamento
posterior.
Da forma
atual, os candidatos não são obrigados a apresentar
um relatório justificativo, mas sim, como diz textualmente, "poderão apresentar, dentro de suas possibilidades, os elementos que serviram de base ou que
comprovem as razões fundamentais
de seus planos";
b) a exigência da apresentação
mínima de trabalhos, por parte dos concorrentes, que comprovem os
estudos básicos indispensáveis à solução do problema;
c) recomendações a serem obedecidas na constituição do júri, de modo a garantir, na realização da obra,
o. espírito e os princípios mais adiantados do urbamsmo;
d) garantia, aos vencedores do concurso, no direito
ao desenvolvimento
dos trabalhos em sua fase definitiva, dando-lhe oportunidade de completá-Ia, em todos
os seus aspectos, pelo estudo mais detalhado, reajustando-o às condições da execução dos serviços. Esta
garantia estende-se, ainda, à justa remuneração
de
seus serviços, de comum acôrdo com os interêsses da
Companhia responsável pela realização do empreendimento;
e) oportunidade a todos os arquitetos na participação dos concursos públicos para as futuras edificações
na nova Capital",
- "Temos ainda que considerar o prazo dado para
a apresentação do projeto. Se fôrem atendidas as pretensões do Instituto dos Arquitetos,
o tempo (120)
dias) para a realização será pequeno. Dentro das modificações que esperamos sejam feitas o prazo deverá
ser ampliado também, de acôrdo com o pleiteado, para 180 dias".
Tão logo foi conhecida a redação do edital, o Conselho Diretor do Instituto dos Arquitetos reuniu-se e
tomou deliberações.
- "Em princípio - disse ainda o presidente Garcia
Roza - ficou estabelecido pelo Conselho Diretor, que
se rejeite o edital nas atuais condições. Em seguida,
serão enviadas ao Deputado Israel Pinheiro, presidente
da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital Federal, as propostas de alteração do edital de concurso.
- Em caso de negativa de modificações pleiteadas,
qual será a posição do Instituto? - pergunta o repórter.
- "Nesse caso, o Instituto lançará um manifesto à
classe, no sentido da não participação do arquitetos no
certame" - finalizou.
.
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UMA INDúSTRIA

A SERVIÇO DA ARQUITETURA

Dois fatores essenciais entram em consideração na ligação
entre os materiais de construção e a "arte de organizar o
espaço": o técnico e o plástico. Cada um deles tem importância na arquitetura,
propriamente
como complemento
necessário do objeto arquitetônico.
Além disso, há a considerar o aspecto intrínseco dêsses fatores no que se refere
à boa aplicação de determinado
produto numa intenção
plástica do arquite.to.
Um material
de construção tecnicamente
perfeito não
satisfaz totalmente à nossa imaginação criadora si não estiver também enquadrado
em princípios elementares
da
composição plástica, isto é, empregado pelo arquiteto em
suas soluções arquitetônicas deve, igualmente, satisfazer determinadas condições estéticas.
É a técnica, o meio, a linguagem
e a expressão objetiva
por intermédio do que, toma forma o edifício. Na arquitetura contemporânea
são os materiais novos os veículos de
objetivação do trabalho criador do arquiteto, que exprime
sempre, um estágio da cultura de determinado povo.
Entre nós, no entanto, ainda que vastos aspectos da cultura brasileira
sejam considerados
e reconhecidos
como
altamente progressistas, pode-se constatar que nem sempre
a indústria
tem correspondido
às ânsias dos arquitetos.
Nosso progresso técnico é grande. Nossa indústria de materiais de construção é larga e expansiva. Poucos, porém,
são os materiais que acompanham o progresso material e
correspondem
a nossos objetivos.
Uma coisa é evidente:
todo o material de construção deve favorecer o desenvolvimento da arquitetura.
Deve ser fator positivo de progresso.
Das indústrias atuais brasileiras uma se tem destacado
sobremodo, cooperando de fato, na evolução estética de
nossa arquitetura,
além de, preencher devidamente
os requisitos da técnica.
Trata-se do material
chamado "cimento-amianto".
Cimento-amianto
é um material
composto de cimento
Portland e fibras de amianto crisótilo. Sôbre as caraterIsticas dêsses dois materiais básicos temos a dizer o seguinte:
o cimento Portland é universalmente
conhecido através de
sua resistência e durabilidade e o amianto crisótilo é, hoje,
uma das mais importantes matérias primas da indústria em
geral. É um mineral extrai do de rochas que se apresenta
sob forma de fibras finas, sedosas, incombustíveis e. dotadas
de uma resistência elevadíssima.
A mistura íntima dessas
duas matérias primas dá como resultado, o cimento-amianto,
um material inteiramente' novo e de grandes possibilidades.
Através de suas características
principais pode-se muito
bem avaliar o interêsse técnico que desperta um material
dessa natureza:
1.0) as fibras de amianto formam uma verdadeira
armação, repartida por igual em tôda a massa, o que dá
origem a uma alta resistência à tração e à compressão;
2.0) espessuras mais finas tornam-se
possíveis devido, a
essa resistência;
3.°) pelo amianto torna-se material de elevado poder isolante do calor, do frio e do som;
4.°) resiste aos ácidos comuns e não apodrece.;
5.°) sendo totalmente incombustível
é inoxidável e impermeável;
6.°) é de durabilidade ilimitada.
Um material de construção assim, apresentando possibilidades inúmeras para a arquitetura,
torna-se fator de progresso técnico e plástico, o que se comprova por sua larga
aplicação na arquitetura
contemporânea
brasileira.
Uma das indústrias que entre nós mais se tem destacado
na fabricação de produtos de cimento-amianto
é a Socie-

dade Anônima Tubos Brasilit, com fábricas em Utinga (São
Paulo), em Recife (Pernambuco)
e em Esteio (Rio Grande
do Sul). A Brasilit possue em sua linha de produtos uma
série enorme de materiais
para aplicação na construção
em geral.
Vamos, aqui, tecer algumas considerações apenas, sôbre
um dêsses materiais, que é daqueles que tem s·e enquadrado como favorável ao progresso de nossa arquitetura.
É a telha para coberturas, constituída por uma chapa ondulada de grandes dimensões, que, favorece a aplicação e cujo
pouco pêso torna essas coberturas mais econômic~s e mais
eficientes em virtude das características
do material de fabricação: o cimento-amianto.
Com a chapa ondulada, além de obtermos tôdas as v::ntagens técnicas, surge, para os arquitetos uma das condições
plásticas mais interessantes
e mais pro:~it.osas_ para a unidade de composição dos volumes do edifício. E o fator mclinação. Todos os telhados, excluidos os horizontais: necessitam de determinado declive para escoamento das aguas
de chuva. Essa inclinação deve, portanto, estar sujeita,
antes de mais nada, à concepção arquitetõnica
que rege o
pensamento do arquiteto no momento de resolver um ,Problema de organização do espaço, depois, com absoluto rigor,
às condições técnicas do material empregado. Assim sendo,
o arquiteto deve escolher aquêle material que mais favoreça
à sua intenção plástica.
Como a arquitetura
brasileira
contemporânea
tem tomado características
próprias, principalmente
de sentido
plástico, é a cobertura um elemento essencial na composição. Daí o: fato de terem os arquitetos brasileiros recorrido
bastante a êsse tipo de cobertura:
a chapa ondulada de
cimento-amianto.
Como a iniciativa industrial no campo dos materiais de
construção necessita para seu desenvolvimento de profundo
entendimento com os técnicos, no caso, os engenheiros construtores e os arquitetos, é deveras lisonjeira a atitude dos
dirigentes e dos eng.enheiros da Brasilit, mantendo sempre
um intimo contato nesse sentido.
Devido a êsse fato é que o Instituto de Arquitetos do
Brasil sente-se perfeitamente
à vontade para destacar entre
as indústrias correIa tas com a sua atividade, uma que de
fato não tem poupado esforços para cooperar com o desenvolvimento industrial do Brasil e pela afirmação de nossa
arquitetura moderna, a Sociedade Anônima Tubos Brasilit.
ARQ. EDUADO CORONA
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Procurando
inteirar-se
das atividades da atual Direteria da IAB, a Boletim entrevistou
as colegas Rodolpho Ortenblad Filha e Rui Gama atuais secretários
que nas afirmaram:
Nossos principais
trabalhas
têm sido dirigidos na
sentida de reorganizar
a parte burocrática
e financeira da Instituto,. e organizar o quadro de colaboradores
que, sob a chefia de várias comissões (já constituidas),
garantirão
a necessária movimentação
de nessas atividades, atendendo aos diversos aspectos dessas atividades: culturais, representativas,
de defesa da classe,
biblioteca, etc. - Para a reorganização
da parte administrativa,
está sendo realizada um Ievarr' amenta geral das fichárias e livras de tesouraria, procurando-se
dar uma melhor organização à parte contabil e burocrática,
Os maiores problemas,
de solução necessàri.am snte
urgente, têm sido as da parte financeira, que, convém
frizar, é extremamente
difícil. Existem impostos em
débito acumuladas desde a fundaçâo da Ins ituto, que
chegaram a um ponto que' não admite mais protelações.
A parte jurídica, abrangendo
contratos
da exposição de materiais,
da exploração

de locação
da restau-

rante, da dívida relativa à parte da Clube das Artistas
e outros ainda sem solução definitiva, faram eri' regues
para solução urg snte a um advogado escolhido pela
Diretoria.

Paesani

Outubro de 1956

- Bernardo

Castelo Branco

Ortenblad Filho

L O
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Acha-se em organização uma ampla campanha
financeira
destinada
a dar ao Instituto
fundos para
ampliar suas atividades,
sem as incanvenientes
que
agora se verificam.
Quanta à organização
das Comissões, foi atribuído
aos membros da Conselho Fiscal, sob a orientação da
Vice-Presidente
arquiteto Walter Saraiva Kneese, a
incumbência de constituí-Ias e, fazê-Ias funcionar.
Foram enviadas convites aos arquitetas
escolhidos para
orientarem
as trabalhas das várias comissões, canforme relação abaixa:
Seção de assuntos Internos
Direção

de J. A. Bellucci

Comissão de sede - R. C. Viana; Comissão de exposições - Eduardo K. de Mella; Comissão da exposiçâo de Materiais - Wilson Maia Fina; Comissão de
Imprensa e Divulgação
- Alfreda Paesani; Comissão
de Biblioteca - J. Wilheim.
Seção de Assuntos Gera.s e Externos
Direção

de E. Ccrona

Comissão
de Cultura - J. Vilanova Artigas; Comissão de Defesa de Classe - Marcial F, de Oliveira;
Comissão da Código de Obras - Wilson Maia Fina.
Seção de Assuntos Internacionais
Direção

de Plinio Croce

Comissão de Recepção - Oswaldo C. Gonçalves;
missão de Intercâmbio
- Rino. Levi.

Ca-

A êsses prezados colegas, a diretoria apela no sentido de envidarem os melhores esforças, dentro de suas
respectivas
comissões, colaborando
dessa forma para
aumentar
o prestígio da nosso orgãa de classe.

CóDIGO

DE OBRAS

o arquiteto Wilson Maia Fina, delegado do IAB
'junto a ComissãoPermariente
do Codigo de. Obras,
informando
êste Boletim sôbre as últimas resoluções
tomadas, pede comunicar:
"Estabelecendo
o Capitulo 4-1-4 um mínimo de largura para as galerias - função de seu comprimento - leve-se em consideração que no caso da galeria
servir de entrada de prédio a largura mínima deve
ser fixada atendido o Capítulo 4.14 acrescido de 1,20
(um metro e vinte), (mínimo para servir entrada de
habitação coletiva);
Êsse 1,20 de acréscimo que se
destina a atender entrada do prédio só será exigido
de um dos lados e até atingir a caixa de, escada e
elevador. No caso do prédio ter entrada independente,
satisfazendo requisitos legais, deixará de ser feita essa
exigência. "
"Essa exigência será comunicada ao Departamento
de Receita para evitar seja ela ocupada para fins
comerciais, garantindo
assim, o tráfego livre".
Decret~

N.? 3.258 de 24 de Setembro

de 1956.

Regulamenta
a observância
dos Decretos-lei 41/40
e 92/41, no que respeita ao aproveitamento
dos cor-.
pos elevados dos edifícios a serem construidos
na
zona central.
Art. 1.0 - Para efeito de observância do artigo 4.°
do Decreto-lei 41-40, do paragrafo
único doart.
2.°
do Decreto-lei 92-41, é permitida
a compensação dê
volumes dos corpos elevados, desde que não sejam
ultrapassados
os menores aproveitamentos
máximos,
percentuais
e paramétricos,
neles permitidos.
§ único - Em caso algum serão permitidos remanejamento
que importem
em redução da área necessária para garantir a insolação de prédio vizinho
já construido,nos
termos do item 3 do artigo 4.1.1
da lei 4615 de 13 de Janeiro de, 1955.
Art. 2.° - Êste
de sua publicação,
contrário." DIA MUNDIAL

decreto entra
revogando-se

em vigor na data
as disposições eIJ"

DO URBANISMO

OITO DE NOVEMBRO

DE 1956

Há vários anos vem sendo comemorado condignamente nesta capital e noutros centros urbanos do
país o Dia Mundial do Urbanismo, a 8 de novembro.
Trata-se de. iniciativa cultural, que visa não apenas
difundir os princípios da ciência do urbanismo, mas
ainda incentivar as suas realizações, promovendo,
ao
mesmo tempo, a aproximação
dos homens empenhados na organização da vida nos grandes aglomerados.
Teve êsse movimento
origem na América Latina
em 1949, estendendo-se
logo por todo o mundo civilizado. Hoje, o Dia do Urbanismo pode ser considerado uma poderosa arma, nas mãos dos urbanistas,
em benefício da humanidade.
Foi reconhecido
oficialmente pela maioria dos governos municipais, dentre os quais o de. São Paulo,
onde a idéia teve a melhor acolhida, desde os seus
primeiros
instantes.
Êsse fato, que é de relevante
importância, porque mostra o alto gráu de cornpreen-

são de nossa gente, valeu à capital bandeirante
ter
sido considerada um dos centros de maior irradiação.
Nenhuma outra oportunidade
melhor do que o momento para apoiar êsse movimento em pról do Urbanismo, principalmente
em São Paulo, que é cidade que,
já se ressente profundamente
de seu progresso puJante, mas descontrolado.
Não é demais repetir que o urbanismo não deve ser
tarefa exclusiva
do arquiteto,
nem do engenheiro,
nem do médico, nem do advogado, nem do prefeito,
mas sim a açáo conjunta de tOdOS êles e daqueles que
amem a sua terra ,.e. queiram trabalhar
por ela, no
sentido de organizar-lhe
a vida. Na França, onde as
questões de Urbanismo, mais que em outra qualquer
parte do mundo, nestes últimos tempos, estão ocupando a atenção dos homens de govêrno, a política 'que.
vigora é a de reunir os esforços e conhecimentos
de
técnicos, especializados, que estudaram meticuiosamente os pronremas dos agiomerados humanos, para edincar cidades modernas, de acordo com as necessidades atuais, Impedindo que seus habitantes
permaneçam afastados dos elementos da natureza imprescinuivei à VIda: o sol, o ar e a vegetação.
O principio
de orgamzar bem, para viver melhor, é ali observado
rrgurusarnerite.
rxao há têrmo médio: ou levam a
ereuo o que pianejam ou consideram de nenhum valor as reauzaçoes sob o aspecto urbanistico.
O centro das comemorações
urbanísticas
do oito
de novembro, foi Caracas CVenezuela), sendo as mensagens de congratulações
enviadas ao Arquiteto Carlos
Raul Villanueva, Los Jabillos, 27 - La Florida.
A programação
das várias solenidades comemorativas do Dia Mundial do Urbanismo, realizadas nesta
capital, a cargo do Comitê Permanente
do Dia Mundial do Urbanismo, com sede no Instituto dos Arquitetos do Brasil, será oportunamente
divulgada.
Em Paris, sob a direção do Arquiteto Jean Royer,
diretor da revista URBANISME, o tema escolhido para as conferências a serem proferidas no Dia Mundial
do Urbanismo será: "As áreas residenciais nas cidades novas".
De Bruxelas, Bélgica,
brações alí programadas
Família e. o Urbanismo".
CONCURSO

nos comunicam que as celesubordinarão
ao tema: "A

DE ANTEPROJETO

O Instituto de Previdência
Social da República do
Paraguai, instituiu um concurso de anteprojeto
para
um edifício destinado a hotel e anexos, podendo dele
participar arquitetos nacionais e estrangeiros.
A secretaria do IAB. tem em seu poder para consulta, o edital de concurso, bem, como das Regulamentações municipais
vigentes para Asuncion, onde
deverá ser erigido o futuro hotel.
O júri de premiação
membros:

será constituido

Alguns dados do concurso:
Prazo de entrega:
prazo de inscrição.

pelos seguintes

-

15 de janeiro

de 1957.

Não há

a - um membro designado pelo Conselho Superior
do Instituto de previdência
Social;
b - dois membros, um arquiteto e outro engenhei-

CONCURSO INTERNACIONAL
P ARA ESTUDANTES

ro indicado pelo mesmo Instituto, dentre os seus. profissionais;
. c - um membro designado pela Associação Para'guaia de Arquitetos;

Como em 1955, a União Internacional
de Arquitetos
organiza, por ocasião do seu próximo Congresso, um
novo Concurso Internacional
de Emulação entre Alunos das Escolas de Arquitetura,
cujo programa damos
a seguir.

d - um membro designado pelo Centro Paraguaio
de Engenheiros;
e - um membro eleito pelos concorrentes
radicados no país e deverá ser um arquiteto paraguaio;

A Comissão de Peritos designada pela Comissão Executiva da U. L A., em Atenas em 1954, propõe às Universidades
ou Escolas, o seguinte tema, para o Concurso Internacional
de Emulação de 1957:

f - um membro eleito pelos concorrentes
estrangeiros e deverá ser um membro do corpo diplomático
ou consular' creditado junto ao governo da República do I:"araguai;
g _ um membro
da empreza
administração
do futuro hotel.

"O CENTRO DE ÚMA CIDADE"
concessionária

da

Programa:a - Hall de recepção, com informações, central telefônica e. de rádio, correio e telégrafos" gerência, administração
etc.
b - Grande salão com bar anexo para banquetes,
bailes, congressos, concertos, conferências, etc.
c -

Restaurante

d -

Salas para pequenas

e rua.

diário.

Grill-Room

e bar

f - Barbearia
senhoras.

reuniões,

três ou quatro.

com acesso direto

para homens

desde

e salão de beleza para

. g - Cozinha central, e anexos para atender
'taurante, o grill e o salão de banquetes.
h -

Lavandaria,

garagens,

I -

escritórios

ores-

etc.

i - Habitação
com apartamentos
dormitórios com banheiros privados.
j - Piscina.
k .....:..Locais para

a

de um ou dois

interiores

e exteriores.

Cine-teatro.

A capacidade mínima do hotel será de 300 pessoas e
máxima de 400. Recomenda o edital, que o edifício
não seja projetado com mais de 5 ou 6 andares.
O terreno é plano medindo aproximadamente
por 63m ocupando todo um quarteirão conforme
tra o cliehê abaixo.
Prêmios:
1.0 prêmio
2.° prêmio
3.° prêmio
4.° prêmio

-

US$4.000
US$2.000
US$1.000
US$ 700.

65m
mos-

Êsse conjunto será objeto, em cada país ou em cada
Escola ou Universidade,
dum programa, cuja redação
caberá ao professor encarregado
habitualmente
desse
'trabalho.
A fim de levar em conta costumes e climas muito
variados, o programa internacional
não impõe qualquer limitação aos elementos que são suceptíveis
de
compor êsse Centro (Comércio, residências, escola primária; locais administrativos,
jardins de infância, etc.).
Mas, .a fim de poder comparar as matérias similares, o
programa fixará a população da cidade entre 2.000 e
9.000:habitantes.
Ê assim que de acôrdo com os programas a fixar, poderá tratar-se. de prolongamentos
da habitação, tais como foram esboçadas
quando do
concurso de 1955 sôbre a Habitação ou simplesmente
duma pequena cidade rural, .ou, ao contrário, 'duma
'cidade mais importante
(mas limitada a um máximo
'de 9.000 habitantes)"
onde o-centro será, de fato uma
'Organização' mais importante,
tendo-se. em conta os
diversos centros secundários de primeira necessidade.
Levando-se
em conta essas indicações, tôda liberdade-é deixada aos programas
a serem fixados.
Entretanto, a composição dêste- conjunto será feita sôbre
um terreno real, à escolha de cada um. Deverá, obrigatoriamente,
ser fornecido aos alunos um plano dêsse
terreno, comportando
as curvas de nível.
Projeto
O professor ou professores
da Universidade
ou da
Escola estabelecerão,
portanto,
êles mesmos o programa.
O tempo consagrado ao estudo do projeto será fixado pelo programa a elaborar.
Depende da organização de ensino próprio a cada Escola.
Ê todavia
aconse.1hável, para que uma real comparação
possa
ser feita, que .os trabalhos
dos alunos sejam individuais.
O programa internacional
não impõe qualquer
desenho particular
a fornecer; deixa a escolha aos professores. O mesmo se dá com as escalas dos desenhos.
Êle estabelece, contudo:
1.0 - que o programa
particular
escolhido deverá
acompanhar
os projetos durante a 'Exposição;
2.° - que cada projeto será inscrito num retângulo
d'e2 metros de altura por 1 metro de largura, composto de 2 pranchas de 1 metro por 1 metr o.
EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
Escolha do Projeto
A Exposição Internacional
de Projetos do Concurso de Emulação de 1957 realizar-se-à
em Moscou (U.
R. S. S.) ao mesmo tempo que o Congresso da U; L A.,
cujo tema é "CONSTRUÇÃO
E, RECONSTRUÇÃO
DAS CIDADES 1945-1957".

Cada Escola ou Universidade enviará a Moscou, até
o dia 15 de junho de 1957, um ou dois projetos considerados como os melhores da sua Escola. Os desenhos
reunidos serão expostos.
Deve-se notar que não haverá qualquer julgamento
em plano internacional,
mas uma exposição pública.
Cada Escola é convidada a enviar a Moscou alguns
professores e estudantes, como delegados, (em particular o autor ou os autores do projeto exposto).
Sôbre essa exposição,
mentos:

damos os seguintes
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esclareci-

1.0 Dimensões dos pro'j~êó~:' duas pranchas de um
metro por um met;f'iJ"",p'Or'prbjeto, ou formato
mais aproximado patl1à'~ Escolas dos países que
não utilizam o sistema métrico;
2.0

Apresentaçâoc-vo projeto pode ser apresentado
quer em des,~flho original, quer em fotografia,
ou :por uma '~ombinação de dessfihos, fotografiase texto;
:;J:

I'","

3.° Natureza da p~ancha enviada:
os documentos
desenhos, foto~': etc., serão coladÓ~ sôbre uma
prancha dura, em um ou mais elementos, cujo
material poderá ser:hadeira
ou sifuilar (Celotex, Pavatex, Isorel, etc.) em metal leve ou
outr,os materiais, leves; s,
4.° Endérêço a ser enviado e prazo de entrega
confirmados posteriormente;
5.° Seguro:
as pranchas serão seguradas
pedidor. '?A expedição dos projetos
mente paga pela Escola participante
curso;

serão

pelo exé igualdo Con-

6.° Embalagem
e enderêço para devolução:
as
pranchas deverão ser embaladas
de maneira
que a embalagem possa servir à devolução. Cada prancha deverá ter o enderêço, bem legível,
da Universidade ou Escola, para devolução. Isso
será feito às custas da Escola participante
do
Concurso.
Exposição

Uma

grande

fábrica

em

Vitória

com

soluções

atualíssimas.

Itínerante

Por ~ugestão da VNESCO, aU. I. A. pretende, apresentar a Exposição .do Concurso de Emulação em outras cidades e em outros países, além da do Congresso.
Êsses projetos não poderão, portanto, ser devolvidos
imediatafuen':e aos autores.
Publicação
Independentemente
da presença efetiva dos professores e dos alunos laureados, que desejamos todos na
Exposição Internacional
de Moscou em 1957, e a fim
de permitir em cada Escola ou Universidade que participou do. Conçurso a comparação dos resultados do
ensino, será pedida a cada uma delas enviar' à Secretaria, da U.· I. A. -(15, Quui-Mal aquais, Paris 6e) 2 cópias fotográficas
18x24 de cada projeto ou desenho
que desejaria publicar em uma publicação internacional, da qual receberá um ou mais números, de acôrdo
com a solicitação, e atendendo condições a serem estabelecidas.
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

A.
H.
R.
A.
G.

Gut':on, Presidente (França)
MarcÍones Restat (Chile)
Matthew (Reino Unido)
Mordvinov (U. R. S. S.)
Nicolosi (Itália).

o pavilhão de dormitório~'
Moor-e, Walker
e Groakerl

'-da mesma

Algumas
restrlêncías nos dão urna
campo da arquitetura
na Austr-ál io .

fábrica

(Arquitetos

iáéia{\áo progresso

dêste

ARQlJITE'rURA

o

MÉXICO

-

_-lRCHITECTURAL

N.· 5;1

Apresenta
primeiro edifício em Condomínio do México. (Arq.vs, Má-

DESIGN

extensa

N.· 8 -

Inglaterra

documentação

de edifícios

projetados

pela firma Gollins, Velvin & Ward.

rio Pani e Salvador Ortega)

As estruturas
no México.
atestam

metálicas estão sendo amplamente

Três residências

o desenvolvimento

utilizadas

e um edifício de apartamentos
dêsse tipo construtivo

no país

azteca. (Arq.o Teja, Becerra e Rivas).

Destacamos o prédio escolar em East Field e o edifício de
escritórios

em Londres, pelos mesmos arquitetos.
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1956 -

Da apresentação

Colombia

dos melhores edifícios de Bogotá podemos

ter uma idéia do progresso da arquitetura

DE LA CONSTRUCION

Já nos referimos

-

N.os 80-81 -

tando sempre os últimos progressos arquitetônicos

colombiana.

Espanha

ao ótimo teôr desta publicação, apresene técnicos

mundiais .

.' ;} ,~'''''

Estrutura

pré-fabrícada,

na Inglaterra.

Igreja do Ginásio Moderno

Várias residências,
Uma residência

com excelente emprêgo

ples. (Arqs. Obregon e Valenzuela}

de materiais

sim-

triangular

de férias, entre

as quaís

uma cabana

de macieira nos Alpes suissos. (Arquitetos

P. 'Venger).
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IV BIENAL

, Notícias da Secretaria
Comunicado às Comissões
Em reunião do Conselho Diretor realizada em 28 de.
novembro p.p., ficou resolvido que os sócios escolhidos para dirigirem os trabalhos das diversas comissões deverão se apresentar
com a máxima urgência,
às reuniões de Diretoria realizadas às quartas feiras
às 20,30 horas. Essa providência se faZ, necessária em
vista da falta de interesse demonstrada por alguns dos
colegas escolhidos para a presidência das Comissões.
Fazemos um novo apêlo no sentido de nos serem
apresentados
os programas
e colaboradores
que forem necessários à ampliação das atividades externas
e internas do IAB. Aqueles que nos vêm prestando
sua valiosa colaboração
renovamos
nossos sinceros
agradecimentos.
Outras informações que se fizerem necessárias, poderão ser prestadas
pelo Vice-Presidente,
arquiteto
Walter Saraiva Kneese.
NOVA SEDE DO IAB CENTRAL
Como resultado da Campanha Financeira desenvolvida pelos nossos colegas do Rio, é com grande satisfação que recebemos a notícia de que o IAB central
adquiriu, à Avenida Rio Branco 277, o conjunto. 1~01,
onde já está funcionando a nova sede.
SEMANA OFICIAL
E DO ARQUITETO

Novembro

DO ENGENHEIRO

Será realizada entre 11 e 18 de dezembro em Belo
Horizonte a XL V Semana oficial do Engenheiro e do
Arquiteto. A essa reunião, que será em regozijo pela
passagem do 23.0 aniversário da promulgação do Decreto Federal, que regulamentou
as profissões do Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor,
estão convidados
todos profissionais
interessados.
Demais informais
poderão ser obtidas junto a secretaria do CREA seção de S. Paulo.

DE SÃO PAULO

Próximo encerramento das inscrições para a Exposição
Internacional
de Arquitetura
A Secretaria da Bienal de São Paulo, informa os
arquitetos que, conforme previsto pelo regulamento
(prf. 10) da Exposição Internacional de Arquiteturaque realizar-se-á de setembro a dezembro do próximo
ano no Palácio Armando de Arruda Pereira (Palácio
das Indústrias) do Parque. Ibirapuera - as inscrições
para a exposição encerrrar-se-ão
em 31 de dezembro
próximo.
Cada arquiteto poderá portanto enviar, entre o corrente ano, no máximo, três trabalhos de obras executadas ou em execução (documentação
fotográfica)
indicando na ficha de inscrição, em que categoria seus
trabalhos deverão ser incluidos para efeito de premiação.
Os trabalhos poderão ser apresentados
individualmente ou em equipe. O Juri de Seleção reunirse-á no começo de 1957, para examinar os trabalhos
mediante documentação
fotográfica
(cada foto medindo 18x24 cms.) que deverá ser enviada pelo concorrente junto à ficha de inscrição preenchida até 31
de dezembro próximo.
A Bienal
municação
concorrente
da E. I. A.

expedirá entre 15 de fevereiro de 1957, codo resultado do Juri de Seleção a cada
afim de que os aceitos possam participar
com uma documentação definitiva.

A Secretaria da Bienal recomenda aos arquitetos de
qualquer
nacionalidade
que tencionem inscrever-se
para concorrer à B. I. A., de providenciar às formalidades entre o termo estabelecido.
Para qualquer ulterior esclarecimento,
distribuição
de fichas, aceitação de. inscrição, a Secretaria Geral da
Bienal, acha-se ao inteiro dispôr dos arquitetos no 2.0
andar do Palácio Armando Arruda Pereira (Palácio
das Industrias)
e no Museu de Arte Moderna de São
Paulo - Rua 7 de Abril 230 - 2.0 andar - telefones: 7-1111 (ramal

17) e .35-4290.

CONCURSO DE ANTE PROJETO
MUNICIP AL DE CAMPINAS

PARA

pais jornais

o

Boletim foi informado
de já se encontra bem
adiantado os preparativos
para o lançamento do Edital
de Concurso para o Paço Municipal de Campinas.
Êsse Edital, que deverá corresponder
completamente às aspirações de todos arquitetos, quanto à perfeita
organização, está sendo elaborado pelos colegas Rino
Levi e Plinio Croce e está calcado num levantamento
recebido da Comissão Campineira encarregada
de instruir o Edital.
O prefeito Rui Novais idealizador
dessa importante
iniciativa contará com o apoio de
várias entidades
governamentais,
profissionais
e de
publicidade
para levar adiante
tão brilhante
empreendimento,
que pelas características
de sua organização igualar-se-á
aos melhores concursos já instituidos.

CONCURSO
PARAGUAI

DE ANTE-PROJETO

DO HOTEL

DO

Recebemos do Instituto
de Previdencia
Social do
Paraguai, circular modificando parcialmente
as bases
dãquele concurso.
A circular encontra-se
a disposição d08 concorrentes
na secretaria do IAB e abaixo
resumimos as principais modificações:
P~azo adiado para

Sugerimos por isso aos colegas diretores, enviar aos princi-

O PAÇO

dia 15 de fevereiro

de 1957.

Honorários
regula os honorários
do vencedor,
fixando em 4,5 % o total, correspondendo
2,5 % ao
projeto e 2,0% a orientação da obra. A base dos honorários será estabelecida
tomando como preço básico
de. custo o correspondente
U.S.$50 (cincoenta dolares)
por metro quadrado.

•
.&•.•ASíLIA

A propósito das últimas reportagens
sôbre a Nova
Capital, recebemos do colega Jorge Wilheim a carta
que abaixo transcrevemos,
e. endossamos, ressaltando
a importância
de a imprensa
ser bem informada
à
respeito da mudança da Capital.
Prezados senhores:
A realização do concurso para o plano da Nova Capital,
constitui importante vitória para os arquitetos e motivo de
prestígio para o I. A. B. Pensamos ser importante a consolidação da tal prestígio.
ultimamente jornais e revistas têm publicado informações e
reportagens referentes à Nova Capital em que se dá entender
já estar a sua construção sendo executada segundo projetos e
idéias do colega Orcar Niemeyer.
:l;:stearquiteto, que na direção do departamento técnico da
Novacap vem prestigiando a classe, colaborando eficientemente
para o êxito e eficiência do concurso, - deu uma entrevista ao
jornal Para todos em que colocava a questão em seus justos
termos. Afirmou êle ter projetado um hotel de localização
definitiva, periférico na cidade, assim como uma igreja e o Palácio do Govêrno, cuja localização dependeria do plano urbanístico em concurso.
Jornalistas contudo, e de forma especial os autores das reportagens de "q Cruzeiro" e "Manchete" inadvertidamente divulgaram, nos últimos números das respectivas revistas, ínformações diversas, sem ao menos mencíonarem o concurso. O
público leitor é forçosamente levado a crer que o projeto
urbanístico é de autoria de Oscar Niemeyer. Tal fato, apesar
do valor do arquiteto em questão e da estima que por êle
sentimos, esconde o valor democrático do concurso, desprestigia o I. A. B. - como idealizador de tal concurso e coloca
por vêzes os concorrentes em situações embaraçosas.

e revistas

uma

carta

circular

em que êstes

fatos

possam ser aclarados visando ainda obter ampla publicidade
e interesse público pelo concurso, Conviria ainda, a fim de
garantir o prestígio e independência do 1_ A_ B. frente à
NOVACAPque a esta fosse mandada cópia da circular.
Sem mais subscrevo-me atenciosamente
JORGE WILHEIl\'I, arq,

•
EDITAL
DE CONCORRÊNCIA
PARA O ANTEPROJETO
DE EDIFíCIOS
DO INSTITUTO
DE
EDUCAÇAO
Com o título acima recebemos um recorte de jornal
com bases do referido concurso, acompanhado
de uma
missiva do IAB, Departamento
de. Pernambuco
datada de 16 de novembro de 1956.
Lamentamos
que a carta nos tenha chegado em
mãos somente em 28 de novembro, à vesperas do encerramento das inscrições, marca das para o dia 30 de
novembro.
Como a presença do arquiteto é necessária à inscrição, seria impossível aos arquitetos paulistas concorrerem,
mantidas
que sejam as condições
vigentes.
O prazo de entrega está marcado
de 1957 (sem comentários).

para 21 de janeiro

A Diretoria oficiou sua congênere pernambucana,
quanto ao lamentável atrazo na comunicação e aguarda resposta.
O Edital se encontra na secretaria
do
IAB à disposição dos eventuais interessados.

•
I SEMANA DE ESTUDOS

ACúSTICOS

L:

Organizado pelo Laboratório de Fonética e Acústica
do Departamento
Municipal de Cultura, inaugurou-se
em 25 de novembro
p.p. a Exposição de Acústica,
acompanhada
por tôda uma semana de conferências
e reuniões sociais.
Tivemos o ensejo de, observar o sucesso e o interesse despertado
por essa iniciativa pioneira, deduzindo-se que assuntos técnicos ligados à vida moderna
devem ser estudados, tanto quanto possível, com a
colaboração dos profissionais
que direta ou indiretamente estejam ligados ao assunto.
No presente caso, foram proferidas cêrca de 15 palestras sôbre acústica na vida moderna,
(nos seus
mais variados aspectos), por arquitetos,
engenheiros,
médicos, técnicos em acústica, etc.
Como consequência dêste mesmo interesse, foi constituida a Comissão organizadora
do Instituto Brasileiro de Acústica, órgão central que no futuro congregará todos os interresses
ligados à matéria.

•
REVISTA

"BRASILIT"

Voltou a circular
a Revista "Brasilit",
aceitando
qualquer colaboração, projetos ou detalhes, que evidenciem p uso dos materiais de fibro cimento e seus
derivados.

•
O ALUMíNIO

DA PRÊMIOS

Recebemos da Reynolds Metals Co. uma carta
ticiando a criação de um concurso de arquitetura

node-

r
nominado "The R. S. Reynolds Memorial Award",
cujo prêmio de US$25.000 será conferido anualmente
ao arquiteto ou grupo de arquitetos de qualquer nacionalidade
por obras projetadas
e executadas
em
qualquer parte do mundo, que divulgue o alumínio
quer estruturalmente,
quer para fins decorativos.
Maiores informações
poderão ser prestadas
pelo
arquiteto David Dana através da Indústria de Alumínio Reybra S. A., C. P. 2413, Rio de Janeiro.

•
o

I. P. H. E A REVISTA

"HOSPITAL

DE HOJE"

Contrariando
a inércia da maioria das entidades
congêneres ou semelhantes
que se organizam e fundam neste Brasil, o I. P. H. vem elevando diàriamente
e ininterruptamente
seu bom nome e patriótico trabalho.
Um dos campos a que o I. P. H. tem dado a melhor
de sua colaboração é o da indústria hospitalar.
Para
melhor caracterizar essa atuação, transcrevemos
parte
do editorial do volume 4 da revista "Hospital de Hoje".
"Duas indústrias já lançaram um novo tipo de arandela, idealizado, pelo IPH, para abolição definitiva da
iluminação central dos quartos. Essa arandela adaptase junto de cada leito e é constituída por duas tulipas,
uma para leitura e outra, indireta e com joelho, que
também serve à enfermeira, como luz de exame.
Também já se acha no mercado um novo dispositivo
para lâmpadas de cirurgia, que simplifica e barateia
o sistema de luz de emergência e prescinde de. lâmpada auxiliar, também cara, principalmente
quando à
prova de explosão.
O bulbo da lâmpada cirúrgica foi
dotado de dois filamentos, um ligado à corrente geral,
transformada
para 12 volts, e outro ligado à bateria,
também para 12 volts. A interrupção
da energia ou
a quebra de um dos filamentos em nada prejudicará
o desenvolvimento
da operação.
Lançou o IPH normas seguras e eficientes pelas
quais se poderão construir econômicamento, máquinas
de lavar roupa resistentes
e eficientes.
O tambor
porta-seringas
é invenção, do IPH, que dispensa os
"fervedores" nos hospitais, evitando ao mesmo tempo
a esterilização
insegura, a quebra de seringas e a
perda de tempo nas unidades de enfermagem.
Ao
mesmo tempo que pesquisa e procura fixar normas
científicas de construção e de trabalho, o IPH busca
alertar os interessados
contra o uso de aparelhagem
menos segura ou eficiente e contra a prática de métodos errôneos de, trabalho.
Assim, vem desaconselhando a instalação de fervedores ou esterilizadores
nas lavanderias,
por ser suficiente a desinfecção que
se dá quando do próprio processo de lavagem e, passagem; vem condenando o uso e a fabricação de batedeiras de sangue, pois a' própria máquina de lavar
roupa está em condição de lavar o sangue; vem lutando pela abolição de, esterilizadores
de água para a
escovaçâo pré-operatória,
bem como dos esterilizadores de água quente e fria, em vista das razões expendidas no livro "Técnica Asséptica e de Esterilização",
que em breve será publicado.
Em fase de adiantada
pesquisa e experimentação
encontram-se várias outras medidas e dispositivos com
que o IPH espera contribuir para melhorar o funcionamento de nossos hospitais.
Citam-se entre êles dis-

positivos simples para baixar as camas à
méstica, modelos cômodos e econômicos de
leitura, refeições e toaletes, novos tipos de
esterilização, de mamadeiras,
assim como
res e esteriliza dores de instrumentos.

altura domesa para
estufas de
de lavado-

O IPH desenvolve esforços no sentido de introduzir,
em todos os hospitais, o uso de caldeiras, mas como as
de pressão são muito caras, e na verdade somente a
calandra é que requer pressão elevada, procura no
momento obter, pela experimentação,
calandras que
possam operar em baixa pressão.
O proibitivo preço
das chapas de, aço inoxidável, indispensáveis como revestimento, levou o IPH a estudar e experimentar
a
utilização de chapas dêsse material muito finas, e coladas; os resultados
têm-se mostrado
animadores.
Mais uma vez a exorbitância
de preço dos produtos
estrangeiros levou o IPH a planejar e realizar experiências que visam a substituição
dêles por outros
mais baratos; é o caso de poderosos desinfetantes
estrangeiros, que estão sendo analisados e estudados a
fim de serem substituídos por outros, não menos eficientes porém de preço' mais acessível. Situação análoga ocorre com o carvão acetilênico utilizado na construção de pisos condutores
para salas cirúrgicas
e
obstétricas; êsse material, além de muito caro, é de
difícil importação, o que levou o IPH a aconselhar e
acompanhar
exp ariências com oxicloreto de cobre e
outros ingredientes
adicionados a pisos, para o m~smo fim,
Finalmente,
convém lembrar que com a colaboração de várias firmas, o IPH está realizando diversas
experiências na expectativa de conseguir paredes removíveis, leves e acústicas, indispensáveis
à flexibilidade dos hospitais."
"Apesar de ainda novo e a despeito das inúmeras
dificuldades com que teve de lutar para implantar-se,
o I. P. H. já pode arrolar uma série de contribuições
positivas, de indiscutível valor, à indústria hospitalar
nacional.
Algumas dessas contribuições representam
simples normas, decorrentes da aplicação de conhecimentos já acumulados pela ciência; outras, são fruto
de esfôrço ainda maior, pois resultam de pesquisas e
experiências diretamente realizadas pelo IPH, em colaboração
com laboratórios
idôneos, no sentido de
resolver problemas novos, ou que em nosso meio apresentam características
próprias, que não autorizam a
simples transposição
de normas adota das no estrangeiro. Está o IPH, pelo que se vê, em fase de ativo
estudo e pesquisa dos problemas hospitalares
em seu
mais amplo sentido.
Nosso objetivo, neste editorial,
é tão somente o de considerar o que, o IPH tem feito
pela indústria hospitalar nacional.
Avulta desde logo o trabalho que êle realizou em
tôrno do grave problema das autoclaves,
Dêsse trabalho resultam normas aprovadas pela Comissão de
Compras do Estado de São Paulo e em vias de aprovação pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Só poderá avaliar a importância dessa realização quem
tiver conhecimento dos muitos erros e. defeitos apresentados por grande número das autoc1ave.s em uso
em nossos laboratórios
e hospitais, erros e defeitos
êsses que retratam, precisamente, as consequências de
uma fabricação, sem base técnica."
"A orientação do IPH, que, estudou o assunto em
seus menores detalhes, permitiu à indústria particular

lançar novos tipos de camas hospitalares, em que não
mais se encontra nenhum dos defeitos antes assinalados nesses móveis."
Por
cia e
mais
nossa

êsse ligeiro resumo, pode-se avaliar a importâna seriedade com que são, tratados os problemas
comuns que desde a muito tempo afligem a
"organização"
hospitalar.

Folheando o último número da revista, constatamos,
mais uma vez, a excelência da matéria divulgada, que,
como nos números anteriores abrange todos os ramos
das atividades hospitalares.
Destacamos, pela relevância e oportunidade
de sua
divulgação, os seguintes artigos, além de outros: Ante
projeto de especificações de máquinas de, lavar roupas; Os gráficos e tabelas de custo percentual
dos
equipamentos
de hospital geral; Dados para o planejamento do laboratório de análise de um grande hospital; Mapa de estatística médico social e cultural das
regiões ecológicas do Estado de São Paulo - 1953; e
a Continuação da tradução do livro de Planejamento
e Construção de Hospitais Gerais,

•
ABERRAÇÕES ARQUITETÕNICAS
O PAULISTANO

DESORIENTAM

Ao lado da infeliz confusão urbanística
que reina
em São Paulo, destaca-se o fenômeno do surgimento,
por tôda parte de um número enorme de edifícios de
mau gôsto e destituidos de tôda característica
da mais
simples arquitetura.
E exatamente
agora, quando
nossa arquitetura
contemporânea
é tão comentada,
admirada e dignificada pela crítica mundial mais autorizada,
Dentro dêste surto imobiliário
de especulação desenfreada é que se multiplicam os péssimos exemplos.
Precisamente
aqueles que mais são condenados pelos
arquitetos
e desaconselhados
aos estudantes,
e que,
aberrações
arquitetônicas
que são, deixam a massa
de observadores na ampla confusão de não saber distinguir o que é moderno do que não é,
Êsse fato, evidentemente
não pode ser atribuido
apenas à ignorância do público que nada entende ou
outras coisas dêsse tipo, A crítica, pensada, consciente, pode orientar, esclarecer, e a maioria poderá compreender.
Tratando-se de arquitetura
com mais razão,
pois fazemos arquitetura
para o homem e, pelo homem, Sempre favorecendo seu desenvolvimento,
nunca dificultando.
Nossa produção arquitetônica
é vasta,
Mais de
20,000 projetos são aprovados por ano em São Paulo,
quatro casas são construidas por hora nesta velocíssima metrópole,
para entregar na mão de arquitetos
aproximadamente
0,5 % dêsse total.
O cliente ainda
não surgiu para o arquiteto, esta nas mâosl do comerciante, do especulador,
idealizado pelo curioso, pelo
amador sempre mal informado.
Enquanto isso é verdade, nossa arquitetura
honra
o Brasil. Os bons exemplos, ainda que vagarosamente, espalham-se aos quatro cantos e nosso criação artística arranca os mais vivos aplausos.

Ê lamentável

e doloroso,

portanto,

São Paulo.
Como edifícios horríveis
listano. Tapeiam o cidadão,

o que se vê em
enganam

o pau-

Cabe. aos arquitetos mais esclarecidos e ao próprio
Instituto de Arquitetos do Brasil, secção de São Paulo,
a obrigação de zelar pela nossa cultura, defendendo
as condições da criação artística e os princípios
de
nossa tradição,
Não é admissível que surjam organizações imobiliárias sedentas dos enormes lucros que, podem advir
da exploração do próximo, e da forma porque o fazem, impingindo
montures de aço, concreto e vidro
como arquitetura
e mais, como arquitetura
moderna,
funcional e outras tais,
Simplesmente, estarrecedor
o crime. Crime d e lesa
consciência, vendendo-se o que não vale, inculcandose o que não presta.
A arquitetura
de verdade é aquela que "antes de
mais nada é construção, mas construção
concebida
com o propósito primordial de ordenar o espaço para
determinada
finalidade e visando a determinada
intenção,
E nesse processo fundamental
de ordenar e
expressar-se,
ela se revela igualmente
arte plástica,
porquanto nos inúmeros problemas com que se defronta o arquiteto desde a germinação
do projeto até a
conclusão efetiva da obra, há sempre para cada caso
específico, certa margem final de opção entre os limitES - máximo e mínimo - determinados pelo cálculo,
preconizados pela técnica, condicionados pelo meio, reclamados pela função ou impostos pelo programa, cabendo então ao sentimento individual do arquiteto
(ao artista, porquanto)
escolher, na escala de valores
\ contidos entre tais limites extremos, a forma plástica
apropriada
à cada pormenor em função da unidade
última da obra idealizada.
"A intenção plástica que
semelhante
escolha subentende é que, distingue a arquitetura
da simples construção como diz Lúcio
Costa.
A conclusão é simples.
tura, senão o arquiteto?

Quem poderá fazer arquite-

O espetáculo, porém, continua.
São Paulo
senvolve na mão do leigo, do especulador.

se de-

Dentre êstes, destaca-se muito nesta cidade, aquele
que se denomina "Monções", responsável
pelos mais
recentes monstros da falsa arquitetura
que tem deixado embasbacados
milhares de paulistanos,
através
da negação absoluta de todos os princípios da arquitetura, que envergonha o mais humilde dos estudantes de 1.0 ano,
São êstes os edifícios que desorientam
nossos concidadões,
Neles encontramos
desobedecidos, as condições mínimas de boa circulação, de boa disposição
dos espaços, do equilíbrio,
do ritmo, da escala, da
proporção, todos, na completa orgia de côres e materiais, neste pacto desenfreado
entre o leigo e o vendedor de materiais, que ruborizam a todos desde Vitruvio até o e.studante de quem já falamos,
E necessário que se esclareça o assunto, para o bem
de todos. Principalmente
em nome de nOSS3 cultura
e em favorecimento
do futuro do homem desta cidade.
Arquiteto

Eduardo Corona

As sugestões para melhoria do cáos urbano são apresenta,
das em amplas perspectivas.

Revista
das Revistas
,
,

ARQUITECTURA

-

Agôsto

1956 -

Cuba

Surpreendeu-nos a publicação de um projeto tese de aluna
da Escola de Engenharia de Havana, referente a um centro
Comercial.
O estudo baseou-se num acurado levantamento estático de
um município, entrando na defesa de tese o orçamento para
construção e rentabilidade dos espaços úteis.
ótimo padrão de apresentação dos desenhos da aluna Ma,
tilde Ponce Copado, aliado à solução estrutural clara e sim,
pies do projeto.

O cartaz de conclusão é bem sugestivo:
"A triste história vos foi narrada. É a história de muitas
cidades do mundo atual apesar de não nos servir de consôlo.
Tivemos avanços e retrocessos e vos foi mostrado que um
princípio está sendo realizado na direção correta.
Lembrai-vos. que como cidadãos, terão a cidade que me,
recem".
EDnIZIA

Já conhecíamos o alto nível do estudo de arquitetura em
Cuba, sendo louvável lembrar quanto se pode lucrar de um
ensino nos moldes atuais, estreitamente ligado à realidade
construtiva e social do estágio contemporâneo da humanidade.

Jardim

ARCHITECT
do Sul

AND

BUILDER

-

Agôsto

de

1956

-

i\IODERNA

-

N.o 58 -

Itália

Revista de excelente apresentação gráfica, material variado
e de boa qualidade.

de Infância

em Milão

-

Arq.o Arrigo

Arrighetti

Africa

O Inst.tuto Provincial de Arquitetos do Cabo promoveu uma
exposição ilustrando os inúmeros problemas criados pelo crescimento indiscriminado e confuso da Cidade do Cabo, medidas
que podem ser tomadas para melhoria das condições futuras.
Tanto fotografias como texto são de uma clareza incisiva,
destinada à educaçã-o do grande público.

Escola

Comércío

anulando

a herança

histórica

para

Aeroporto

1.200 alunos

de Or-Iy -

-

Arquiteto

Arq.o,chefe

Cai-Ios Sacchi

H. Vicariot

-

Boletim

Mensal

Redatores:

Alfredo

N.O 34
Paesani

Eduardo Corona -

SÃO

PAU

-

de 1956

Carlos A. C. Lemos

Rodolpho Ortenblad

Filho

L O

Notícias da Secretaria
ATIVIDADES

Dezembro

DA DIRETORIA

Após cêrca de quatro meses de atividades, podemos
resumir os principais
trabalhos
desenvolvidos
pela
atual Diretoria, para melhor orientação dos sócios,
No setor social fomos obrigados a reduzir ao mínimo as atividades, em vista da precária situação financcira do Instituto.
Apezar dos obstáculos que foram
encontrados,
devido principalmente
a uma série de
contratempos
oriundos de falhas na organização de
cobranças (que pràticamente
não funcionava)
e contratos não legalizados da maior parte dos expositores
e concessionário do restaurante"
sentimo-nos, ao findar o ano de 1956, bastante aliviados dos inúmeros débitos em atrazo, estando pràticamente
em dia a tesouraria.
Convém ressaltar
o grande trabalho desenvolvido
no sentido de. criar uma organização mais eficiente e
harmônica dos órgãos burocráticos do Instituto, quais
sejam: Tesouraria,
Secretaria
e Assistência jurídica,

tanto pela substituição de elementos pouco ativos, como pelo estudo de uma forma, simples e prática de
controle das várias seções acima enumeradas.
Es.á pràticamente
terminada a constituição das várias comissões especiais, devendo ser aprovado em
próxima reunião da Diretoria o regulamento necessário ao perfeito funcionamento
das mesmas.
(Várias
dessas comissões vêm funcionando com eficiência louvávs l desde o início da gestão desta Diretoria).
Nos setores de atividades externas tem o Instituto
se representado
assiduamente,
mantendo em permanente contato com outras associações de classe, órgãos
oficiais, imprensa e com os departamentos
regionais
do L A. B ..
Convém ressaltar a atitude vigilante no que se refere, a defesa dos interesses da classe, não havendo
omissão em nenhum aspecto dessa atividade.
Para tanto, todos os casos surgidos têm sido devidamente estudados pela Comissão especializada, cujos
pareceres, uma vez aprovados pela Diretoria, têm sido amplamente
divulgados.
Terminamos êsse breve retrospecto desejando a todos os associados um Ano Novo Feliz e pleno de realizações.
R. Ortenblad Ftlho - 1.0 secretário

CONCURSO

PARA

PROFESSOR

PROVIMENTO

CATEDRATICO

"MATERIAIS

DO CARGO

DA

CADEIRA

DE

N.O 5

De acôrdo com que dispõe a Lei-Federal
n.? 2.938,
de 2 de. novembro de 1956, foi organizado pelo Egrégio Conselho Universitário,
funcionando
como Congregação desta Faculdade,
o seguinte programa
de
concurso:
AGLOMERANTES
qualidades

Materiais
componentes;
cimento;
propriedades
das argamassas.

16 -

Dosagem;

produção;

V -

cal e areia;

aplicações.

MATERIAIS

CERÂMICOS

17

Plasticidade;
priedade.

endurecimento;

18 -

Matérias primas; argilas; antiplásticos;
tes; vidrados;
noções de fabricação;
cerâmicos.
VI -

contração

e profundenprodutos

MADEIRAS

19 -

Distribuição
das florestas na América do Sul;
extensão das florestas brasileiras;
caráter
das
florestas brasileiras.

20

Nome das madeiras;
anatomia da arvore;

21 -

Madeiras utilizadas
nas construções;
coniferas
e dicotiledonias
usadas no Brasil; coniferas
e
dicotiledonias
usadas no estrangeiro.

identificação;
microestrutura

fisiologia e
do lenho.

1 -

Classificação
dos aglomerantes;
senciais; matérias primas.

2 -

Cimento portland;
matérias primas; noções de.
fabricação; propriedades
gerais e ensaios; especificações; constituição
química.

22

Propriedades
físicas e mecânicas
secagem da madeira.

3

Gêsso; constituição;
noções
saios e especificações.

23

4

Cais aéreas e hidráulicas;
fenômeno de extinçâo ; fenômeno de endurecimento;
classificação;
noções de fabricação.

Distribuição das madeiras; destruição pelo fogo;
destruição por animais; tratamento
das madeiras.

24 -

Madeira

de fabricação;

es-

ARGAMASSAS

15 -

DE CONSTRUÇAO".

De ordem do Senhor Vice-Diretor,
ern exercício
Prof, Dr. Pedro Bento José Gravina e em cumprimento à deliberação do Egrégio Conselho Universitário funcionando
como Congregação
desta Faculdade,
acha-se aberta na Secretaria desta Faculdade a inscrição para o concurso de preenchimento
do cargo de
Professor Catedrático
da cadeira n.? 5 "Materiais
de
Construção".

I -

IV -

en-

5 -

Cimentos naturais; definições; cimento
rápida; cimento de pega le.nta.

6 -

Cimentos aluminosos; definições de fabricação;
composição e constituição;
hidratação;
propriedades.

7 -

Aglomerantes
com pozolana;
riedades; aplicações.

compensada.

de pega

com escória;

VII -

VIDROS

25

Característicos
desvitrificação;

de estado vítreo;
transparência.

26 -

Propriedades;
fabricação.

composição

va-

das madeiras;

VIII -

PEDRAS

fusão

química;

viscosa;

noções

de

DE CONSTRUÇÃO

II -AGREGADOS
8 -

9

Agregado graúdo; agregado miudo; noções sôbre. produção; composição granulométrica;
análise granulométrica;
curva de granulometria.
Densidade;
unidade;
vazios; compacidade;
inchamento da areia; resistência dos grãos; forma
dos grãos; matéria orgânica; material fino; especificações.
III -

10

11 -

12 -

13 -

14 -

28 -

Produção;
mistura; distribuição
e lançamento;
cura; formas; canalizações;
tratamentos
superficiais.
Propriedades;
consistência;
resistência
mecanica; permeabilidade;
durabilidade;
propriedades
diversas: tipos do concreto.
Concreto
armado;
generalidades;
proteção
da
armadura;
aderência;
tipos de barras de aço;
disposições
construtivas
gerais.
de fibro-cimento.

Tipos de rochas usados; escolha das pedras de
construção; propriedades.
Noções gerais sôbre lavras das pedreiras; métodos de exploração e extração; trabalho da pedra.
IX -

29 -

CONCRETO

Considerações
fundamentais;
papel de pasta;
fatores que influem sôbre a qualidade da pasta; mistura de agregados e pasta; mistura plásticas; dosagem.

Produtos

27

30 -

MATERIAIS

ASFÁLTICOS

Natureza química e origem das substâncias betuminosas; noções gerais sôbre os processos de
.extraçâo e refino do asfalto e de produção do alcatrão breu.
Aplicações
X -

dos materiais
MATERIAIS

betuminosos;

ensaios.

METÁLICOS

31 -

Propriedades
mecânicas dos metais; sua determinação; noções sôbre ensaios estáticos.

32 -

Diagrama

de equilíbrio.

33 -

Processo

34

Noções gerais
termoquímicos

de fabricação

dos metais:

35

Ligas ferro-carbono;
aços e ferros' fundidos; posição do Brasil em relação à produção
e ao
consumo.

sôbr e tratamentos;
tratamentos
e tratamentos
superficiais.

36 -

Noções de siderurgia;
matérias primas da indústria siderúrgica;
noções gerais sôbre a fabricação do ferro gusa e do aço.

37 -

Aços-carbono
e aços-liga;
dades e aplicações.

38 -

Ferro fundido cinzento; ferro fundido
propriedades
e aplicações.

39

Metais e ligas não ferrosos; cobre e suas ligas;
alumínio e suas ligas; outros metais e ligas não
ferrosos.

composição;

propriemaleável;

Para a inscrição, de acôrdo com a legislação
gôr o candidato deverá apre.sentar:

em vi-

1 - Diploma profissional
ou científico de Instituto
de gráu Superior onde seja ministrada
a matéria em
concurso;
2 -

Prova

3 -

Certificado

de que é brasileiro
de quitação

4 - Provas de sanidade
neidade moral;

nato ou naturalizado;
militar;

física e mental

e de ido-

5 - Documentação
de atividade profissional
exercida durante o prazo mínimo de 6 (seis) anos por se
tratar de cadeira de aplicação;
6 - 100 (cem) exemplares
de tése original sôbr e
assunto de sua livre escolha pertinente
a matéria em
concurso e cuja defesa constituirá
prova obrigatória.
O prazo de inscrição
1957.

termina

no dia 22 de abril

de

Os candidatos poderão obter esclarecimentos
e informações todos os dias úteis das 15 às 16 horas e aos
sábados das 9 às 10 horas, na Secretaria
da Faculdade, sita a rua Maranhão n. 88 nesta Capital.
Secretaria
da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, em 19 de dezembro de 1956.

Paulo Quadri Prestes
Secretário

•
UM EQUíVOCO:

O PROJETO

PADRONIZADO

Larnentàvelmente,
a resolução baixada há dias pelo governador
do Estado, sôbre padronização
de projetos na Secretaria de Viação e Obras Públicas' deve
ter sido idealizada,
estudada,
redigida por qualquer
pessôa, qualquer
funcionário,
até mesmo bem intencionado, mas desconhecedor
do importante
problema
que é a habitação humana.
Não acreditamos e jamais
diriamos que concepção dessa natureza
tivesse origem na idéia de um engenheiro ou de um arquiteto.
Um engenheiro
ou um arquiteto não poderia conceber uma escola, um ginásio na base de um projeto
padronizado.
Diz no art. 1.0, a
de Obras Públicas
pelo Secretário
da
pos de projetos de
exclusivamente,
a
normais, delegacias
Inicialmente

citada resolução: "O Departamento
terá, permanentemente,
aprovados
Viação e Obras Públicas, dois ticonstrução de edifícios destinados,
grupos escolares, ginásios, escolas
de polícia e cadeias".

ressalta

vivo, íntegro,

o absurdo

de o

Se.cretário aprovar
dois projetos
(e aí fala-se "de
construção" não sei para que) hipotéticos, isto é, feitos no papel, sem terreno, sem orientação, sem topografia, sem regime de ventos, sem paisagismo,
sem
condições de clima, e.tc., de cada um daqueles programas referidos
na resolução.
E, agora pergunto,
qual o arquiteto
conhecedor de seus deveres, profissionais e sociais que poderá projetar uma escola normal sem aquelas condições essenciais na elaboração
de um projeto?
Como orientará
a sala de aula, que exige, tecnicamente uma ótima insolação e adequada para a preservação da visão, da saúde, enfim, do aluno?
E a
recreação, de que lado fica? Sob que proteção?
Em Santos terá certas condições climáticas.
E
em Campos do Jordão?
Será possível, pergunto mais
uma vez, que algum arquiteto
tenha sido o autor
desta resolução?
Evidentemente,
o governador do Estado não teria tanta incompreensão
para determinação dessa ordem, se tivesse os esclarecimentos
de antemão.
Nem mesmo a simples delegacia de polícia da mesma cidade do interior paulista poderá ser projetada
de forma padrão.
Não serão o delegado e o gatuno
ali detido por algumas horas, sêres humanos?
Não
terão os dois - um no seu gabinete, outro na cela
apertada - direito às condições primárias da higiene
da habitação?
Para a arquitetura
não é a cera do
piso ou a mancha na porta o que vale, mas a aeração
adequada, a insolação precisa, a iluminação
exata, e
isso é possível em qulquer lugar da terra.
Para isso
é que a arquitetura
se expressa através da técnica
e do conhecimento.
Como arquitetos,
pois, não podemos de forma alguma concordar com uma resolução dêsse tipo. Algo
deve estar errado nisso tudo.
Mesmo, a alegação da economia que por ventura
alguém levantasse
não teria procedência,
porque aconteceria, como acontecerá,
o contrário.
Total dispêndio de esfôrço humano, de um conjunto de homens para prejudicarem
outro conjunto.
Até de
crianças, cujo desenvolvimento
físico e espiritual
será prejudicada
em todos os sentidos.
Como todo estudante de arquitetura
sabe, uma das funções principais da arquitetura
é que. além de fornecer o abrigo.
ela também deve favorecer
o eventual
desenvolvimento do homem.
Portanto, êsse argumento
só vale
para destruir
tôda a economia da padronização
do
projeto, e aqui temos que dar ao têrmo economia o
sentido de gastar pouco.
Em arquitetura
e principalmente
quando se estudam prédios públicos - para muitas gerações - temos que dar à economia o sentido nobre da palavra,
o que poderá permitir
a interpretação
mínima de
gastar menos para obter o melhor, aí sim. Mas que
predomine
sempre o melhor, para depois se saber o
quanto custa.
A arquitetura,
é bom que ninguém
esqueça -'é
feita pelo homem e para o homem.
Portanto,
posso afirmar
categàricamente
que não
será jamais dessa forma que os Governos poderão
realizar obras públicas dignas de muitas gerações e
enaltece.doras da cultura de um povo.

Eduardo Corona

--------------

ARQUITETURA

DE SALAO

Já está aberto ao público mais um melancólico Salão Paulista de Belas Artes. Êste é o XXI.° da série,
que como sempre, reune os mesmos pintores, os mesmos quadros amaneirados, os mesmos temas e a mesma tristeza.
Tem suas esculturas, suas cerâmicas e
sua raçãozinha de. arquitetura.
Seção inútil porque
nem chega a ser percebida pelo público.
Não que
Esteja escondida; porque não interessa.
Não interessa
porque o nosso homem comum não perde tempo
olhando o que não entende. Para êle é incompreensível a colocação de plantas e cortes de construção ao
lado de quadros tão "bonitos".
Casas a gente. vê na
rua.
De mais a mais, quem decifra aquelas coisas
complicadas?
A realidade é essa. Outro dia o Salão
estava bastante cheio.
Alguns "mestres" conversavam e discutiam obras dos colegas, com bastante entusiasmo e alguma maledicência. Casais de namorados
passeavam comentando temas.
"Você gosta de coelho?" "Vovó tem um tacho assim. Olha como brilha!"
O cobrador da C. M. T. C.- passou pelo bom velhinho
que foi Pedro Alexandrino Borges, gostou e. saiu. Ninguém parou e olhou para a seção de arquitetura, arte
que o povo ignora, fato que não tem a mínima impor;ância porque os arquitetos projetam mesmo é para
os ricos.
Projetamos para uma pseudo elite e não
ensinamos a massa a nos compreender.
Para que expor no Salão, se nem colegas se dão ao trabalho de
ir "prestigiar" os companheiros?
Expor para ganhar
medalha?
Talvez, porque um prêmio é sempre um
título.
"Fulano é premiado no Salão, deve saber fazer uma fachada bonita".
Essa falta de interêsse faz
com que sàmente os novos compareçam às exposições
como esta. Estão come.çando a aparecer e é sempre
bom estar no Salão. Das artes plásticas a arquitetura
é a mais difícil de ser reproduzi da. Que o diga Bruno
Zevi, O pintor leva seus quadros para mostrar, o escultor carrega o nú segurando a ânfora e espeta-o no
meio do chão. O público vê o original da obra de arte
e admirado pensa no trabalhão danado que o artista
teve na execução.
O arquiteto leva somente cópias
heliográficas
das plantas, cortes e fachadas de sua
obra irremovível.
Não é a mesma coisa. Às vêzes
ajuda com perspectivas e maquetes.
Maquetes sempre admiradas como frutos da habilidade manual.
A
obra arquitetônica
pràpriamente
dita não é julgada.
Enfim, quanto mais pobre é a exposição, mais rudimentar é a representação
gráfica dos projetos.
E
assim vai decrescendo o interêsse.
Neste Salão compareceram onze arquitetos com nove trabalhos ao lado de outros duzentos e trinta e
quatro obras.
Lá estão Edoardo Rosso, Rodolpho
Almeida Fe.rnandes e Yoshimosa Kimachi com um
projeto de capela bastante iI':tteressante pelo tradicionalismo que sugere com sua solução limpa e honesta,
tão querida de nossos antigos construtores.
A estrutura do telhado com caibros armados aparentes, tão
brasileira, exige que se dê à tôrre sineira independente, da nossa tradição também, um tratamento
semelhante, mais leve.
Em seguida, vem Aluísio da
Rocha Leão com uma escola primária sem unidade
plástica onde a solução formal não soube acompanhar
a teoria orientadora.
Em contraposição a êsse barroquismo ziguezagueante nada funcional encontramos a

escola de Eugênio Szilagyi bastante clara e acomodadada com seus pátios internos de aula ao ar livre.
Dois estudantes de nossa Faculdade de Arquitetura
e
Urbanismo também estão expondo: João Xavier e
José Carlos Bellucci.
Como é natural, em seus trabalhos predominam as exposições e justificativas aliadas a excelente apresentação gráfica, principalmente
no primeiro. É verdade que o desenho primoroso não
valoriza a obra de arquitetura,
mas qualifica indiretamente o arquiteto e êsse pensamento nos ocorreu
quando vimos os proje.os dos arquitetos Luciano e
Carlos Alberto Gomes Cardim desenhados uns trêmulo e inexpressivamente
e outros com rigor técnico
sem sentido numa exposição popular, como acontece
com 'os planos da pedante Cardim-house.
Finalmente,
comparece o jovem e talentoso Jorge Wilheim com
os planos de sua cidade cafeeira de nome Angélica,
cujo plano diretor já bastante divulgado e discutido
só pode enobrecer os esforços daquele arquiteto.
Carlos Lemos

'Revista das Revistas
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-

N.o 237

Destacamos
a apresentação.
do edifício
Van ceeI" Rohe para a Escola de Arquitetura
logia

É

projetado
do Inst.

por M'es
de Tecno-

de Illinois.

interessante

notar

a ironia

da cr-ít.ca

ao excessivo

r-igor

formalístico
do e~ifício, sendo ventilados
vários aspectos
de
consequência
funesta
de se colocar a pureza de formas acima
das necessidades
humanas,
na concepção
de um prédio utilitário, qual seja uma escola de arquitetura.

o crítico conclue por taxar de perigosa a esteriLzação
po:lerá advir dêste excessivo rigor construtivo-formalístico.
ARCHI'J'ECTURAL
Um estudo

RECORD

-

de várias
escolas
renciadas, nas qua is a evo lução

que

N.o 236
atuais, em regiões
bem difeé o fator de maior relevância.

O progresso
das técn.cas e da concepção
arquitetônica
dessas escolas prova o êrro flagrante
em querer estagnar
o espírito de pesquisa
que prevalece
em qualquer
iniciativa
de
nossa época.
Não será com portarias
inconsequentes
que os
órgãos oficiais se colocarão contra o impulso criador dos verc:adeiros

arquitetos.

Boa solução de estrutura
nesta resldência, também
Weston rII.

Escola primária

-

Texas -

e inter-comunicação de ambientes
na Califór-nía,
do Arq.v Eugene

Arqs. Caudill, Rowlett e Scott

G'násio coberto da LTniversidade de Stanford earl Norneche.

Arq.v

John

Nota-se a beleza de um telhado simples e bem resolvido,
para um grande ginásio com 8.000 lugares sentados.

Moderna sala de aula da mesma escola.
AItCHl'fEC'fURAL

RECORD

-

N.'( 234 -

U. S. A.

Ao folhear as duas centenas de páginas de propaganda desta
publicação não podemos esconder nossa inveja dos arquitetos
americanos por possuír-em ao seu dispor tão grande quantidade ele mater íals novos, materiais pré-fabricados, unidades
completas sanrtár ías, e toda uma pleiade de elementos indispensáveis ao confôrto de edifícios atuais. A apresentação da
propaganda é geralmente excelente, incluindo detalhes técnicos axplícattvos.
Abaixo estampamos uma página escolhida a esmo, dêsse
tipo de anúncio.

As fotogr-aftas
da maquete, sem o telhado, nos dão melhor
idéia dessa concepção original.

.Sty."ofoam ls. superior

E HABI'l'ATION
Setembro
de 1956 Bélgica
Igreja Saint-Nicolas - Arq.v Jean Gilson.
Alguns detalhes dêsse edifício executado em alvenaria de
excepcional qualidade.

HABITAT
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.Antes de ser

lOO exemplares
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posto
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REUNIÃO PLEN,AHIA. DOS SINDICÀTOS DA

ENTID.AJ)ES OO..E""G~NE].E~
Na seà disposiç?,ó dos s6cios lnteressa-

ÇIVIL~_

do:t!J3 encontram-se

dos ~ examp~ares do re~at6rio

em apreçoo

4.

REv.rST! ItENGENRARIA MUNIOIPAL'~
meiro número da revista
"Bngenhar í.a Municipal
dade dos Engenheiros

dos

da tiragem feita,.
os quais s~
dos c ongr-e s sá s ta.s de S•• Paulo e

do ao IAB:us exemplares restantes
acham na secretaria
à disposição
mero desses
s6010s ·interessados~

A-

-

do IV Oongresso ulti.mou a distrihuição

Comissão Organizadora
anais

condução 9 roga-se aos int~
oomuni,9a:r'em~,secom a ne ce s
•
do J:AB'1

Muníçipais

de Ç>ãoPau10,

Recebemos _o prl-·
tI f
õ:rgão da Socieacompanhada de

0-

fioio
de seu Diretor,
ArClo Heitor Áli> Eiras Garcia,
oomunioandcO
que as páginas da r-eví.eta estão franqueada.s' ao Instituto
de Arquitetos
dereço:

e aos seus associados~
.As colaborações
deve::rão ser
rua Florencio

de Abreu n •. 36,

.!,
são Paulo

1

li

de janB:Lro ele 1956

enviadas

ao ~eguinte

8Q andar , Fcne r 33=1,2.23

Diretoria"

en

,

'~
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Circ. 654/56
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REABERTURA DA SEDE E DO RESTAURANTE DO I.A.Bo - Está re
aberta a séde e o restaurante do IAB.
~ quintas-feiras recomeçarão os tradicionais almoços de
arquitetos.
preço do almoço comercial, com cardápios diferentes em
cada dia, é de Cr: $25,00.

°

°

CONCURSO PARA
MONUMENTO AOS MORTOS DE PISTCL,.,:- 1)0
1)epartamento Central do IAB recebemos circular comunicando que acha-se aberto o Concurso para o Monumento aos Mortos de Pistoia,
cujo Edital foi p~blicado,no Diário Oficial da União de 16 de dezembro último (lª. seção)~
programa foi elaborado de acôrdo com o Regulamento de
Concursos do +nstituto de Arquitetos do Brasi11 não sendo necessário inscrição.
prazo para a entrega dos t+abalhos será de 90 dias, a
partir da data da publicação do Edital~
Para serem obtidos a planta de s~tuação, o roteiro d a
F~
a relação nominal dos mortos a serem repatriados e outros esclarecimentos., os interessados deverão dirigir-se à Comissão de Re
patriam?nto, no Ministério da Guerr~, 5Q• andar, sala 533 - Rio de
Janad.ro.

°

°

A..Diretapa~

~"'-.

-,

são Paulo, 2 de fevereiro de 1956ô

.....

-

Oirou.la.r 655/56
Prezado·Cons6aio:

o

I. A. :B., em diversas
ooasiões,através
de seu
ASS:EMBLEIA
.GERAL Ex:TRAORDIN.!RIA: brgão Central. e do De. .
p3.rtamento de são Paulo.
- 1 NOVACAPITALE OS ARQUITETOS
_ entrou eu contato oom
a comissão de Estudos e
Planejamento da Nova Ca
pita.1 do :B!;asil, C0I4 O intuito
de fazer sentir a necessidade
de
part1aipaçao ampla dos arqui tetos nací.onaã.a em empreendimento de
taJ. envergadura. Comefei to. a oportunidade proporcionada a "trodos os profissionais
pela edificaçao do novo Distrito
Federal,im
põe aO'IAB deaididas providências em defesa
dos interesses
da
alasse.
Os insistentes
apelos ·do lAJ3 não foram ainda satisfatbria
mente atendidos. Declaraçõesfei
tas pelo MarechaJ. Pessoa CavaJ. oa.nti Albuquerque, presidente da aludida comissão, ora transformada em autarquia,
- indicam não haver critérios
seguros, nem es
tar oJ.aramente garantida a participação 'dos arqui tetos e urbanis
tas brasileiros,
nem~haver olareza no que tange à organização de
ooncursos e elaboraçao,do plano-piloto.
'Realizou-se na sede do brgão central do lAR, no dia 26 do
mês p. findo, importante reurtiao e debate sôbre a atitude a ser
tomada por nossa entidade representativa~
sendo nessa ooasião o~
vido o his1i6rioo e o pareoer duma oomissao anterionnente
indicada; ouvidas diversas 'Opiniões, nomeou-se uma comissão encarregada de elaborar bas es para concurso que obj et1ve a indi oação de
pessoal habil~tado a organizar os concursos gerais e particula
res. A oom1ssao, que é composta pelos oolegas Oscar Niem.eY9l'rHe
lio Modesto, Afonso Biedy, Firmino Saldanha e Valentim de OlJ.vef
ra Neto, apresentará
seu pareoer dentro de 15 dias.
A fim de ampliar o debate e reunior maior número possivàl de
sugestões,
enriqueoendo o pareoer a ser apresentado às autoridades, deoide a Comissão Diretora do Departamento de são Paulo con
vocar uma Assembléia Geral Extraordinária!
para o pr6ximo dia lI'
de Abril~ quarta-feira,
com inicio às 20,jO horas
em primeira:
convooeçao e às 20,45 horas em segunda. com qualquer número de s~
cios. Após um per!odo de expediente_se tratará do ponto ünã ce da
ordem do dia:
formas de particip3:çao dos ar~ui tetos brasileiros
na.'elaboração d"os proj atos para a nova oo.pJ.
t
do Brasil •.

jhoerrande a

.

CONFERl:N
ar A DE LOURI
VAJj. G. MACHADO:
uGUIGNARD"

51ç&0

exPQ

de !'encmaào pin

tor pa'tr!c:1.o Albertá
GUJ:
GN"AlU>, o sr. Louri vaJ. GomesMachado,
prof es s or e or:!ti 00'
aôbr-e a vida e a obra daquele

de arte, pronunciará uma palestra
artista.
A oonferência será pública e se realizará
na pr-óxí.ma quinta
feiral
dia 12 do corrente,
com iníoio às 20;30 horas, na séde do
lAR, ao rua :Bento Frei tas ns , 306, lº. andar ,
Á

são Paulo,

4 de abril

de 1956
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Gon~damos

Vc s~ para assistir à inauguração da expo-

sição do grande pintor patrício liberto da Veiga GUIGNAlIDt

terá lugar em nossa séde social à rua Bento Freitas nº8 306, l~
andar, no próximo dia 12f segunda-feira~ às 18 horas.
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CURSO :DE IN'GL];SPARAUNIV~11SITARIOS: - O p r'of', Armih Ge.rn ez-,
ca tedrã ti õo--pe.fa-"'tJnrv'e-:àllcrad~é~-êfê-Õ·ârn'b'ridg8,
Inzlo,t A.l'J ..1
D,oc~tedrá+í.oo de Faculdade de Ff.Lo sof'La com ourso ftl.J16gioo
angJ..o-ger.mâni
o o, com cursos exclusi.vos para "lJ.:rliversitár:h0s, - lecionando
attla;.
mente no Instituto
de Engenharia,
Associaçao Paulista
de Medicina
e Insti tuto dos àdvogadosy
comurrí oa aos sócios do Insti TiA"ÍD
deArquitetos
que ini.ciará
um curso~de Inglês altamente
prático?
que
consistirá
de aulas de cOll'v-ersaçag e gra;;nát:1.ca baseadas no moderno método psicológico
de assocJ.acao de id€:ias
o qual p:roporc:i.ona
rá um conhecimento pr-of'un do da lingua inglÊ)sa~ sendo
este
cu:rsõ
compl etado . com termos téon.::L008 de Arqu:Lt.o'tur-a ,
"a

q

.A duração do cur-e o será
a 6 alunos e as mensalidades

dG lêno~ s end-o as +urmas lim1 tadas
à razao de Cr $600,00
por màs ,

P§ra demais informaç'ões,. os-Lrrt er-essa doa devem dtrlgi,r-se
à
rua Joao Adolfo n , 7~5 (cc:-ltro), 6º" andar, apartamento
65-, telefo
ne:
32-6878.
.
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ARQUITETO HOLA..1'fDl!;S~ .~ íJ Sr •. "Tan Van Dizí.n , arquãt et o h o.l.and êa ,
34 anOs, fO:ml-âdo~p81ã'scoJa
~)uperiox' de Arqui tetos
de u.otter,dA:.YlJ
e .Am.sterdam, membro do G..,I"A.,M" ~ tendo já trabalhado
com
Van J),g:r
Broek & Bakena e com .Alfred. Roi;:h9 '" a tua.lm en't'e reHid:lndo
em Sao
Paulo 1 - deseja colaborar
com arqu.í. +e t.os brasil oã.r os ,
Melhores

detalhes

a .r ee peã t o, pelo t.e.l of ones

51-9414"
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pUBLIC.A.ÇÕES~
- à di sposição dos ae s ocá ad os , en con t ram-ce e na.
Secretaria
do~,
à rua Bento :8'reitas n, 306~ 2º~ andar1
as seguin t es pub1i caç oes ~
Separata do' Rela t6.r:io r-of'er-en t e ao peri':oc1c do 2º e
sem8st:!:'6
de 1949 a t ê o 2Q", semostre de 1925~ dQ Conselho RegJcnal de ],ngonharia
e ÁTquitetura
da 6ª" Regi.ao (8ao Pau.I o e Mato Grc3so) .•
C ...
a oha ACústi oa - de aut or-í.a do ar-q .• lVIarl0 :S:UB8 O.,
nístico

Considerações
sôbre pont os Iun(1arl1onta:1.s do Planejamento
- de autoria
do ar-q , Oarios Lo di. •

.! :Diret 0:r1
..a.

•

eo

•

<C

•

i::
"
",-1 d e0 .~
Sa~o P aul o, 2 ~
ae
ab I~_
~ 956

Q

Ur-ba

Circular

Prezado

657/56

Oons6cio:

1.

MESAREDONDA
- APROVAÇloDE PROJETOSE OODIGODE OBRASg

A. Comissão Diretora
deste Departamento
tem recebido múl
tip1as
queixas e sugestõ§p. referentes
ao C6digo de Obras e aos atuais processos
de aprovaçao de proj e t oa ,
_Por este'motivo
convidamos o prezado colega
a trazer
suas sugestoes
à mesa redonda que se realizará
no pr6xirno dia 15 do
corrente,
às 20,30 horas,
na séde do IAB.
Para a mesa redonda serão convidados membros da Comissão Permanente do C6digo de Obras da Prefeitura
Municipal
e os cole
gas do quadro da Pref~itura,
que estarão
assim habilitados
a consubstanciar
as sugestoes
de interesse
dos arquitetos.

2.
. no Diário

MONTEPIOMUNICIPALDE SÃO PAULQ~
Transcrevemos,
a seguir,
na íntegra,
o Edi tál publicado
Oficial
do Estado de 3 de maio corrente,
à página-56:
.
"CONCURSO
PARAENGENHEIRO

- Ref.

XVIII

- Salário:

Cr. •••

$12.000,00.

o Montepio Municipal de são Paulo, na conformidade do
resolvido
pelo sr. Prefoito,
no processo no 538-56, faz saber
que
está aberta
a partir
desta data até o' dia 30 de maio, próximo futu-ro, em seu Escri t6rio Técnico (Mont. 4) instalado
à rua Quirino de
Andradef 237 -'2Q. andar - sala 27~ - no período das 14 às 11 horas~
de 2ªs. às 6ªs. feiras,
as inscriçoes
às provas para
admissao
de
um arquiteto
ou engenheiro
arquiteto.
Referôncia
XVIII - Salário:
Cr.•..$12.000,OO da série funcional
de tiEngenheiro"o
As inscrições
serao tomadas mediante requerimento,
acompanhado de duas (2) fotografias de 3 x 4 cm s ,
Os candidatos
deverão satisfazer
as seguintes
oondições:
a)

- ser

b ) - ter

brasileiro
idade

nato

ou naturalizado;

mfrríma de 18 anos completos

e máxima do

45 anos;
o) - possuir
diploma de arquiteto
ou engenheiro
arquiteto,
expedido por estabelecimento
de ensino superi or ofi oial ou I~
conhecido pelQ Governo Federal,
devidamente regi strado no Ministé,ri o de Educaçao e Saúde e 'estar inseri. to no Conselho Regi onal de En
genharia
e Arqui tetura
da 6ª" Região;
d) - estar qui te com o serviço mili ta:!:', quando
do sexo
masculino;
e) - estar com o título
eleitoral
dovidamente em ordem;
As provas ªe habilitação
serão somente escritas
e práe versarao
sôbre os seguintes
pontos:.
A - Exame de um proj eto de construção
de préd:io, de a-côrdo com os princípios
correntes
de higiene,
estética1
estabilidade, consideradas
as posturas municipais
vigentes,
inclusive
cá'l.ouf.c
de par-t e designada no edifí cí.o , - Relat6rio"

tico-escritas

Oí.r-c,

657/56

fls,. 2

R - 4nteprejete de censtruçãe de prédio., cem peças
essenciais, inclusive especificações, perspectiva ligeira e relat6rie.
C - Exame eu prejete de arruamente e de leteamente, segundo. os principies de urbanismo. e aspesturas municipais. - Relat6rio..
D - Esbeçe de um parque público.. - Relat6rie~
!s pr-ovas val·erãe a1é 100 porrt os, sendo. 60 e mínimo. para habili taçao; :g.asua apreciaçae, serae censideraªas a parte t~cni.ca, a apresentaçae, e m t odo , a clareza e a cerreçae da exposí.ça o,
O candidato. classificado. em primeiro. lugar, ficará suj eite à pr-ova de sanidade e capacidade fi sica.
A inscrição. implicará na aceitação. destas exigências.
O lecal, dia e hera das prevas, serão. design~des
pele
Mentepio Municipal, lego. ap6s e encerramento. das inscriçees, cienti
ficande-se es interessades per mêie de edital a ser publicado. no.
Diário. Ofi cial.
.
Será de três (3) meses a validade de presente cencurse?
a centar da apresentação. das listas de aprevades à Junta Administra
tiva.
""
Os cases cmí.asos serae
reselvidos pela Junta Administra
tiva.
são. Paulo, 30 de abril de 1956.
(a) Tristãe Pereira da Fenseca - Gerente de Mon't epã o"
ê

ti

ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECA:
'A Cemissãe de Centro. de Estudos e Debates sôbre Urbanis
me de I.~B. reitera seu apélo aes cens6cies no. sentido. de dearem livros e revistas, para a censtituiçãe de sua biblieteca especializada.

3.

LI VRO DO I CURSO DE PLANEJ .AMEliJO D!J~Q.S~ITAl S :
Chamames a atenção. de prezado. celega para e livro 'iPla_
nejamente de Hespitais, editado. per este Departamento., e qual está
à venda, faz2nde um apelo aos asseciados do IAB a fim de centri buí.»,
pela aquisiçae de mesmo, para e aumente das rendas do Departamento.,
prestigiande assim este seter de suas a~ v:l:dades.
Infermações pelos telefones: 36-3889 e 34-4362.
4.

À

são. Paulo., 7 de maio. de 1956.

Direteria~

Qircular 658/56

Prezado Oons ócí.o s
1.

ASS:EMJ3LEIAGERAL EX:TRAORDINARIA: - De conformidade com a alínea "a" do artigo 22 dos nossos Estatutos sociais, fica conv..2.
cada para a próxima 3g• feira, dia 3 de julho vindouro, às 20,
15 horas em lª. convocação com o mínimo de 2/3 dos sócios qui- tes ou às 20,30 horas em 2ª. convocação com qualquer número de
s6ciOs, uma Assembléia Geral Extraordinária deste Departamento
do I. A. B., com a seguinte Ordem do Dia:
I - Comuni cações diversas;
II - Indicação de 1 delegado eleitor e de mais 3 nomes do
quadro social do IAB - Departamento de são Paulo, para a escolha de um Conselheiro desta entidade junto
ao Conselho Regional de Engenharia e .Arquitetura.
III - O I.A.B. e o problema da ,Casa Popular.
Nesta Assembléia os associados t0marão tambem conheci
mento dos trabalhos realizados por uma Comissão de Estudos sôbre o problema de habitação popular, indicada
pelo Governo do Estado.

À

são Paulo, 26 de junho de 1956

Diretoria.
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De conformidade com a resolução da última Assembléia Ge ARQlfITET()
B O
ral Extraordinária realizada em
3 de julho corrente e de acôrdo
com a alínea lia" do artigo 22 dos nossos Estatutos sociais,fi'ca con ,
vo cada para a pr6xima Cluarta-feira, dia 18 do mês em curs o,às 20,15
horas em lª. convocação com o mínimo de 2/3 d~s sócios quites - ou
às 20,30 horas, em 2ª. convocação, com Clua1Cluernúmero de sócios, uma Assembléia Geral Extraordinária, 'tendo por
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Eduardo Kneese de Mello
Presidente
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Nos têrmos dos Estatutos convocamos o prezado consócio para comparecer à Assembléia Geral Ordinária ~ue S8 realiza
rá no dia 16 de AGOSTO próximo vindouro, para se tratar dos seguin
tes assuntos:
1) - Exame e discussão do balanço anual;
2) - Eleições da Comissão Diretora e do Conselho
Fiscal deste Departamento do I. Ao B.
Â ~ssembléia realizar-se-á às 18 horas, na sede do
Departamento de Sao' Paulo do'Instituto de Ar~uitetos do Brasil, à
rua Bento Frei t~s n; 306, lº. andar, com 2/3 de sócios qu'í tes ~ ou
em 2ª_ convocaçao às 18,30 horas do mesmo dia, com ~ual~uer numero de s6cios.
Chamamos a atenção do prezado consócio para o que
estabelece o artigo 23º. dos nossos estatutos sociais, o qua'l, pas
samos a transcrever, na íntegra:
Artº 23~ - A Assembléia reger-se-á pelas seguintes disposições:
a) Será convocada com antecedência pelo menos de 3 dias
por mêio de circulares ou ~bli cações ....
pela imprensa,
deliberando em lª. convocaçao com o mlnimo de 2/3 dos
sócios quites e, em 2ª. com quaLqu e.r número.
b) As resoluções serão tomadas por maioria Re votoso
c) As votaçõ~s serão por escrut1nio secre~o para eleição
da Comissao Diretora e Fiscal e exclusao de sócios, e
simbólicas ou nominais em todos os outros casos.
d) Qualquer sócio, no goso de sQus direito~, pode se faner representar por procuraçao, mas nao poderá ser
mandatário de mais de 3 as socí.aô o a,
e) A mesa da Assembléia Geral será constit~da pelo Presidente, lº. e 2º. Secretários da Comissao Diret2ra e
mais 2 escrutinadores ~uando se tratar da apuraçao de
eleição.
N O TA:

De acôrdo com o qu e foi resolvido em Assembléiareali
zada a 13-4-1950, as pro~rações não precisam ter fir
ma recbnheci da por Tabeliao.
Eduardo Kneese de Mello
Presidente
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São Paulo, 11 de julho de 1956.
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Cons6cio:

1.
ASSD'LBLErA
DE ELE!ÇÕESNO_1 \> Ao B
SÃOPAULO:

Q

A Comissão Diretora
a realização
e Fiscal
cial,

das pr6ximas

e considerando

deste

Departamento~

eleições

tendo

em vista

para as' Co:missões Ili:r'etora

algumas omissões

- a ~xemplo do orgão

DEPARLA1\1Rli1.Q~

-::.

Central

do nosso

do Instituto

Estatuto

sQ

de Arquitetos

- resolveu;
1)

os candidadtos

a cargos

um l~ vro especialmente

eletivos
aberto

do I.A"B.,
até 48 (quarenta
zação do pIei to;
2)

sOmente serão
estas

vierem

deverão

.par'a tal
e oito)

computados os votos
assinadas

sôbre

se inscrever

fim na secretaria

horas

antes

da reali--

por procuração,

as devidas

em

~uando

estampílhas1

firma reconhecida
e com a rúbri ca do Tesoureiro~
do estarem os outorgantes
quã, tes com a Tesouraria
a té o mês de JuIh·o Lno.Lusdvo,

com

afiançan
do I!B,

Para completa informação dos associados,
f oz-am
estas
reS 01uç ões enviadas ao quadro social r dand o-,s ~ ainda publi cação nas colunas especializadas
da imprensac

SOLICITAÇÃO
DE ASSOGILDOS: .- Um grupo de sócios
Departanento
pede-nos dar conh ecâraorrto ao quad r-o social
convocação:
"Os arqui tetos a baí.x o assinados,
se de se discutir
os i tens nIrrím os qUG

deste
da se

guinte

vidos

pela Diret o.rí.a a ser

.
convf.dam

considero.ndo o interespoô or-í.en s er desenvol-

01 oi ta no pr óx'l.mo dia 16 do mês em

.. ~
, ..
curso,
os prezados cologas para uma TeUlllao no proxl:,
mo dia 9, quinta-feira,
2.S 20~.30 horas, na sédo social do 10
Áq B•., à rua Bento Frei"tas 3062 lQ~ andar- e

(aa ) - Hino Levi i Eduardo Knoos e de rv1e~Llo?
Oswaldo Arthur Bratke, Wilson Maio. :B'ina~ João B4>V'í.Lanova AriJgas9
Icaro
de Castro Mo.LLo, Oswaldo Corrôa Gonçalves, Luiz Saia, Pl.í.rrí. o
Croce,
lhães

Salvador
Villaça

Candia,
e Alberto

Bernardo

Cas t e.l o Branco,

Rubens Botti

li ••

Flavio

Maga-

{
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,~ONduR30PARA--!IrOVACAPITALFEDERAL:- Cgmplementando oRelat6~iõ
aero-fõ'ry8g~am~trtc6 ~ g~o16gic9 para 'a locaIizS:çao da futura Cãpitttl Federa!', d'é"erá Ser entregttena;
pr6xima s·p..manà -( segundo inf ortil'açÕesverbr:ris
crue rec~bemos do-Ri o de Janeiro), -à -:Bibli oteca da Faculdade de'""'Arqut'tetura
e tl'rbatrlsmõ (onde se encontr~ o rp.ferido .Relat6rio)
o "apendicg" que õcO'm.
pletará.
bem como 2 plantas em:-vege tal , -sehdo. uma:da localizaçao
da represa e outra da localização
do aeroporto ~ outros edifícios..
'.
CONCURSO
DE ANTEPROJETO
PARA-'HOTEL
;EMAS0UltçlO- P!RAG11AI:--TrÇl.nso seguinte comunicado; recentemente recebido por esta entidade: MODIFICACIONrES
DE LAS BASES PARAEL CONCURSO
DEANTE-PROYECTOS
PARAEDIFICIO DESTINADO
A HOTEL Y
ANECOS
DELIN~TIT1;ITO
DE PREVISI.ONSOCIAL:.
Página 2: Art. 7Q• - lnc •. c) se suprime el'inciso
"C" completo,,Página 3': Art. 79• - Se suprime el párrafQ: "Los concu.rearrt os residenteS
en
.
el pats. votarán por unArqut'te~to
~áciõna1-y lós-partiõipantes
eXtranjeros
10 harán por utt represêntante
eIégido entre el cuerpo diplamáticoo
concular en el paraguay. ,- -,
Artº. 89.-- Se modIfica-el
p1gzo-delr?~ep~i-On d: los tttabe:joS' fij8:g
dOSe' como nusva fedha de venc1m~ente êl dia 15 de"fejbre,ro de
1957.
~
Art2. 109• - Se moaifica-e1
plazõ dentro d~l: cual Pddrán fbmularse
,
consultas fijandõse
conn vonoãnd ont o el:' dia lQ-12':..1956: '
Página 5: -A:!'tQ 12fº;' - lri.cise' e) - Queda môdif1'de:dÓ el la hgte. 'i1latrera:"Un
miembro deiegado, por 10's. c.oncu1'santês elegido por el votó lie 10s mi~
mos,....
Inc:ts'õ f) - Se suprime :t'n-ext'enso e '·
'
,
.
PS:gina 7: 5'e sup!ime el-párrafo
,quê-dice en el lrrt. 2'9: --"El I.P.S.no
contraerá,
por-el Í1echo de la: realizaci6fi
deI p!'esr-mtê Concurso,
cõmpromissos. respecto a Ia rea1:i,zaci 6n dp1 proyecto defini tivo ni de Ia
obra" •
Art. 30-- AIoS 8fp-ctoS' de Ia e!aboraci6n deI poyecto defint'tivo
y
dele: Direcci6n de Obra:sj 81 IPS podrá optar por una de Ias 3
-aI tema ti vas si gui en't es :
a) --encargar aI ganador deI ~onqurso la-e1aboraci6n
deI proyec'to
defini 'tivo completo'incluyeI1do-1a: dire.õci'6n y :tiquidaci6Ill
de obras, eft :tas condiciones que se estabIecerán
según contrato ~ su§
cribirse
en ocas:t6n de la-adjudicaõi·6n: deI trabajo y coní'ozma" a
Jlo quãe'S uS'wll en-la-materia.-En
este caso el honorárl'o cõrres::
pondiê~teS'e fija en el: 4,5%-del c.osto de Ia obra, entendieIIdose
qUe de este-total
corresponde un 2,5% a.L proyecto y el 2%-resta:!!
te a Ia airecci6n de Ia obra.
E1 cost c de-Ia ob~ aIos
efectos
de la; liqttidac:t6n-de
10g honorários,
será establecido
cen Ia base dei-coefioiente
prom(:1dí'a:tunitario
de (U$A:50) C:tncUen:taD6J..
lareS-ellnetro
cuad.radord s edifica"(Ü6n o su equivalente
en guaz-a..
ni es on e1 mercSdo li bre ofí'cial.-de 'Oambi"O,para.:--los' concur-sarrtns
nacionales,
en e1 momento de Ia entregO: deI proyectõ.
b) Ettcomendar aI gaIIador deI conõurso~a-e1aboraci6n
deI proyectõ
de1'ini tivo completo, fij ándõse en eS"te caso como honõrarios
eJ..
2,5% deI 'Oosto de La=obra ; estimado en Ias condi ciones establecidas en e1 arto anterior~
- c) Encarga:r a la-Ofi citIa Técnica de Ingefíi eria deI IPS, Ia elaboraci 6n: deI proY'ectõ defini tí'vo y; l:a direcci 6n (!e Ia otrra cofitrat8:!!
do en caracter ae ASesor en Ta elaboraci6n del prõyeõta definiti
vo ar-ganador deI concurso; en Ias condiciones que se estãblecerám s agiínr contrrafio , 10s que estarán. ajustados a normas que rígv..,:,
en Ia materia.
_
Asumcã ón (Paraguay), 23 de Ootubr-o de 1956
La Comisi6rn Asesora deI Ooncur-so,
A.....
'--,
2. - -

cr evemoa, na :rntegra:, :para conhecimento dds .interessados,

,.-

são Paulo,

1.2 de dezembro de- 19'56
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og

(O

OU)
I-

«

w

.

(J)O::
I.L.

°0
w~
1-1-

1-0)
-«

:r.0:::::>

O'

0::1

«o

-1

:::>

wa..«
00
I«

U)

w

00
1-0

::JI-z·
I-w
_:E
I-~
(J)~

Zft
-o

o

<C

•

INSTI'J:UTO

D li

A R QUI

T I TOS
S I O

D B

Circu.lar

- Biblioteca

nº •..1

9 de agosto de 1956

Colega:

Apresentamos-lhe

nesta

circular

rio da Biblioteca
dO,IAB, - organizada,
. rio,
pela Secretaria.

êste

BRASIL

PAULO

são Paulo,

Prezado

D O

o primeiro_relat6-

segundo preceito

estatutá

Delecons±am 90% das revistas
do acê~vo organizado
ano, graças à compreensão de assQciados_e de revistas-1ocais,

as quais,
blicaç~es.

atendendQ ao nosso apelo,
.A pz es ente li.sta

de cêrca

duma centena

de publicação

têm fornecido
_

regulamente

~

d..GreferênciÇl. indi ca a exi stência

de diferentes

revistas.

Os algarismos na coluna, ~rJ.esesn referen-se
ao mês
(p. 8X •..: Março: '3), - están.do._as exceções as sf.na'La.,

das.
Nas colunas de'~localisação",
apare-cem o número de vitrines
(nÚIJ.ero romano) e prateleiras,
tendo-se considerado como vi trine
I,

anais

pr óxf.ma do_terraço

Desta f'o rma tentou-se
país

e como prateleira.~,

distribuir

as revistas

a maã s baixa,

s ogun.do

cidade

o ta

de origem.
pOderá

s e r

Pedimos ao colega para guardar esta lista
de
__
a qual deverá ear conpletada pela Lã sta de livros,

refeassim.

·Â

feita

rência,

no horário

consulta

das~revistÇl.s,

de expediente

como, peribdicamente,

no momento,

do sr. Âmaury.

pE'~as de novas aquisiç~es.

Jorge WilPDein
lº

Secretário

fls. 1

I
1

2

3

4'

EE. UU.

EE. UU.

EE. UU.

EE. UU.

o

N

P AI S
R~llletin

M

E

of the Amer1can

Insti

tute

of Archi tects

Arts

and Architecture

Architectura1
Forum
(The Magazine of
Bui1ding)

Âmerican Ârchitect
and Àrchi tecture

ANO

M E S E S

1953
1954
1955

9-10,.. 11-12
3 -4,5-6,7 -8,9-10
1 a 10

1946
1951
1953
1955

1f 2,
6

1928
1929
193G
1931
19321936
1948
1951
1952
1953
1954

6;,

EE. UU.
D. UU.

Archi tecture
Ar chi te ctural

Record

Progressive

Architecture

1951

~o

I-3

5
3,

I-4
10

3, 8
4

I

8
1 , 2, 3 , 5, 6.,T, 8 ,101
11
completo
1 a 11
1,2,3,5,9
completo
51 6
completo

I-3

1-3

4
10

I .3 !

C a s a

1938
1944

Àrqui t etura e Urbani smo
(órgão do Io Ao Bo)

I

7
12

1951
1953

o

i

1948
,1949

Housing Research

R i

1-3 j

1

EE. UU.

de Arquitetura

I

1954
1955

9

Revista

II

1 a 1\0
2 a 11

J

I n t e ri

R 1 o

5, 1-, 12

2,

3, 4, 6 a 12

1928
1938
1939
1940
1950

EE. UU.

11

'7
9

2? 3, 6,

8

R 1 o

2,4,5,6,9,
10
completo
10, 11
1, a, 3, T

1935
1936

195'2

o r s

I-4

3

6, 7, li
1, 9

1953
1954
1955
EE. UU.

'7: 8, 9, 10, 11

1936

195~

7

4, 5, 11,12

193.J
19.37

5

I-3

5

-

I

I-li
1,

1944,
1946
1947
1948
19.37

11-12

1938

1-2

1940

I

I-I

3-4
,3-4
7-8
3-4,

5-6

I-I

2, .3, 5-6

:~------------------------------------------------------, -------------

f1s. 5
P A

71
72
73
74

r

S

Checoslova~uia
Polônia
Espanha

"

Espanha

N

o

M

ANO

E

Árchi t ektura
Arcl)i teJ:rtura
RevaNac~Ár~uitectura
CuaÇlernos de
Àr~ui tectura

1955

1 a 8

1955
1954
1956
1952
1954
1955
1956

7 a 12

(;índicé de"artigos)
Lnf orm es de Ia
Construcci ón

79
80
81

Âustra1ia
Áustralia
Áustralia

82

Argentina

1954
1955
W e r k
1946
1947
1948
1951"
1953
19%
Árkitekt
1953
Archi tecture
1953
1954
'1955
Archi t'ecture in Austr 1955
Arcnitecture
and Arts 1955
Mod~rn_Home
1955
Rev~ de Ar~uitec~~ra
1947

83
84

P e r u
O li b a

El ar~tºo peruano.
E s p a c1 o

85

Ou b a

75
76

Suiça

Tur~uia
Áustra1ia

Q

1953
1953
1954
1955
1951
1952
1954

1955
87

Colombia

Vi.viénda y
1953
Planeami en to (o. E.Ae ) 19ht:j
Lista de aqu í.sã ci once
deI Centro Interame~
ri cano de Vivip..nda

88

Argentina

Oasas y Jardines

89

México

Ar~uitectura

90

IVIéxico

Espacio

86

Colombia

./

91. Uruguai

92

Co1ômbi.a

03

Venezuela

94

Chile
Afri ca
do Sul

95

Mexico

M E S E S

"

1940
1942

5.3/55

2

7, 1G:

III-l
111-1
IIl-1
111-1

12
1, 6, 10, 12

3 f 6, 9
2
Üs. 6 a 15,29,30,31
12

111-1

2
3 alO,

12
1.t;3, 41 6,11,12

TIl-I

lflj

1,3,5,7,8,9,11
completo
1@ a 1:2
completo
7-9
7-9, 10 ..•
12
1-3, 4-6, 12
7-9
7, 8,9-

4, 5, 6
8

-o,

7
11-12
1 a 4, 11-12
1 a 4, 9-10", 11-12
1 a 41 5 a b
completo
3, 6
completo

IV-4
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-2
IV-2
IV-2
IV-I

1~ .3

7~8
r{y 8

IV-I

atualizado

IV-I

7, 10, 11
7

IV-41

Nºs.

IV-2
IV-2

48 a 51

:L95.3
1954
1955
1949

12

1954-

9, 1,:--12
1-4
6
10

1955

5~ 9

P r.-o a
Integral
Revi sta de Arte

1955

10,

1955

9

IV - 1
IV ....
l

1955

9-10

IV-I

.Archi tect

1955

10
2, 3

IV-J

Ar~uitectu+a

an d
Buildf'lT

1956

11

IV-I

!
1

I

.-------------------------------------------------------~-------------~
LOCAi
P A J}

s

41

Alemanha

42
43
44

Alemanha
Alemanha
lienanha

45

Alemanha

46,

N

Alemanha

48

Alemanha

lmo

E

M E S E S

L1S~

I

ç10 '

Baukunst und Werkf orm
Deuts che--.Architektur

1

11-2

U'auwelt._

1955.
1956
1955

1, 2
corapl.e t c

Bauen und Wohnen

1951

9, 11, 12

11-2
11-2
11-2

1955
1951
1952
1953

9 a 12
3, 5-

II-1
II-l

Zentralblatt
rur Lndue'trrá ebau

Alemanha

47

O M

Archi t êktur
und
WohnforB
Boletim da "Deutsche
Verbandes ror Wohnungs
Wesen S~âdtebauund
Raurnplannung
Moderne Bauforrnen

4, 6
J

1952
1953
'1955
1933

6, 10
,3-4
1-2
1, 2, .3
8,

II-l

II-Il

9, 10, 12

,

~----------------------~----------------------------------------------~
Portugal
Arqui tectura
I1I-4
1952
11
49
1953
71 8, 11-12
19542-3,
11-12
19554-5
~-- __ ---50
Bélgica

---------------------,-----------1--95-6--.--1---2--------------------J
Acier, Stahl,
Steel
1955
9

1I1-4

51

Bélgica

Habi ta t ét Habi tations

52

Bélgi oa

Chantlers

53

Bélgica

Archi tec"tt;ne

54

França

Boletim de União Internacional
de Arquitetos

1953

Style

1946

nº.

1938
1938

único
1, 3, 7, 10

111
1II-3

9

55
56

França
França

57
59

França
França
França

60

França,

L~Architec~

61

França

TechniClues 8t Archi tGC-

62

Itália

CasabGl1a
Casa e Tu:r.iSIDO
prospotti ve
Tecni caOspedali
Comun.ttá
:Domus
Forun"

58

6-3

64

65
66
, 67

L"Arcm tecture
di Auj ourd ~hui

11

rr

69

Holanda

70

Holanda

Française

*0

u

H01anda

l.o.-

Mobilieur
ét Décoration
Art et Décorati on
La Construction
Moderne

'tT

68

en France

54/55

•.

~

•..

11](-4

1

III -3

Completos

I

-31

1955

7,8~9,10,11,12

1951

10

111-3 I

4~ 7

1II-2

1949
1948
1947
1946
1951

1953
1954
1955
Revista Ent orna cd.ona'l.
1950
de Lunrí.n ot enâ ca
a 1954
Tydscnrift-Võor
Volksch- 19,53
rrí.ng on Stedebouw
1954
1955-

.

111-4

111-3
III-3

1954
1955
1952
1955
1955
1947

era

1II-4 '

11-12
1954
1955- 1 a 1J.
195f} - 1
12
1946
31947
6
1955

J.9.2§_

5"

7-8
11-12
5-6, '7-8

III-2

8-9

111-2
111-2 I

4

3-4

12

9
9 ~ 11, -12
1,2y5,&~819-2.o~12
1 f 2 ? 3 1 6 a 9, 11 -12
completos
7-8.:tl
completo
compl,eto
2 L....:3"--

~ii=~
I
XII-21
III-,2 I
III -1 I
I

I
111-1

-..o __

--:.

!

tis. 3

P Â:1

27

s

são Paulo

ANO
Boletim do
, Insti tu to de Eng8nharia

28

são Paulo

Areh1!tecturn e Construções .<6rgão do Instituto Paulista
deArquite~
tos)

29

são Paulo

Arquitetura
e
Decoração

M E S E S

1938
1939
1929
1932

9, 10-11-12
9t 12
3

I-2

1954
1955

8, 9, 11--12
1-2, 5-6, 7-8,

I-2

1956

1-2

1943
1944
19451946
1947
1943
1949
1953
1955

1, J, 11

2, 3, 7

10-11
são Paulo

Engenharia

I-2

1, 5, 8

5, 12
1,3,4,8,9,10
3, 5
7, 9
1

12
12

-~l----------------------------------------------------------------~
31

32

33

34
35

36

t

Inglaterra

Inglaterra

Inglaterra

Inglaterra
Inglaterra

Inglaterra

The J ourna1 of th e
Royal Insti tuiie of
Bri tish· Archi tects

1946
1948
1949
1953
1954
1955
1956

The
Ar ehi t ectural.
Review

1948

Archi tecture
Illustrated

19451946
1947
1948
1949

1949

1951
1970

The Builder
Arehiteetural

Design

1954
19D5
19,3
1954
1955

I]-4

5
6, 7, 11

4, 10
10

1,2,4, 8 a 12
completo

-

Q

7 a 12
5 a 12
1,2,3,8,9,il
2, 3

II-4

12
11, 12

11-4

2

1, 3, 6
5
5, 6

---

11-4

1,3,4,6,7,10,11
7 a 12
1,2,3,7,9,10

1956

eompleto,menos
1, 2, 4

The Àrch1teet and
J3uilding News

1955

7 a 12

II-3

4
11-3

37
38

Iugoslávia

Arhitektura

1953

2, 39

Iugoslavia

Arhitekt

1954

nQs. 11 a 15

J9

Alemanha

40

Alemanha

Arehi teet und Ingeni eur
Bau und M~bel

1956
1955

4, 5-6

II-3
II-3
11-2

11-2

!---------------~-----------------------------------------~

Fls.

].3

14

l' A 1

s

R i

o

R 1 o

N' O M

E

Revista Municipal
de Engenharia

Revista do
Clube de Engenharia

ANO
1935
1939
1940
194·2
1945
1947
195G
1952
1953
1954
1955
1956

17

18

R 1 o

Concreto

R1 o

Brasil - Arquitetura
Contemporânea

s.

Paulo

BeloKorizonte

1948

Revista de Engenharia
Mackenzie

!rqui t etura
e Engenharia

fOQ! ;

~i~ I

..,

.)

3
9

11
2
1 --

I-I

4, 6
10, 11, 12
1,2,3,4,6,7,8,9,
11, 12
1, - 5 a 12
1,3,5,6,8,9,11

I

3, 4

j
I-I j

7

I

1953

8-9

1926
192~
1929
1930
1932
1938
1846
1952
1953

8
.3
5

1950
1952
1953
1954
195~
1956

r

M E S E S

2

I-I

I

12
4

3
'{

7-8
7-8
1-3
9-10
3-49 '7-8
1-2, 3-4, 7-8,
10-l2
4-6, 7-9, 11-12
1-21 3-4

I
I

1-2

I
I

i

qui

t e t u r a

I

.A

20

Belo
Horizonte
~ o
Paulo

Engenhari a Munici pa'l,

19::;6 3

21

S. Paul o

P i 1 o t i C

1950

2

I-2

22

S. Paulo

Hospital

S. Paulo

H a b i t a t..

10-12
1-3
10~ 12 _...
1,2,4,5,6

1-2

23

1955
1956
1955
1956

1-2 I

24

S. Paulo

Revista

1939
1944

Nºs~ 1291 131

1-2

19

Ano 11

1-2

I

de Hoje

Politécnica

25

S. Paulo

R e c o r d

1934

26

S. Paulo

A o r 6 p o 1 e

1949
1950
1953
1954
1955
1956

1-21

I
I

i

145

N90

1-21
5~ 6
9

9

con p.Let o
completo

1~2!3,ttt5~6

I-~

I
í

I

x

I

