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Prezado Consócio:

1. RÂLA~ÇOAPRESENTADOPELA TESOURARIADO DEPARTAMENTODE SÃO PAULO DO

_INSTITUTO DE ARQUITETOSDO BRASIL - EM 31 DE DEZEMBRODE 1956

A T I V °
Imobj.lizado

Im6vei s -.J c fi • ;- • •• • • • • • • • • -. • • • • • • • • • • • • • ••.••

M6veis e TI'tensí1ios ••••••••. ~••...•••••
Insta!aç~es ••••••••••••••.•••••••••••••

'"Cauçoes ••..... o •• - •••• - •••••••••• 0,00 .• o' •••

2.470.740,00
218.89'f,eO
42.006,60

800,00 2.732.443,60

J2iê.poni vel
1.050,30

_--.!.7~4! 262, 80
Caixa •••...... t;> " ••••• ~ ••••.•••••••••••••

J3EtrlCOS o •• c ••••• o •• o •••••••••••• ~ ~ ; •••••~ 75.313,10

Rea1izave~
A cu::r::t.o.praz o

Devedores põr compra de Imóveis •••••
COntas CorI'en tes- - --Elt'posi tores ••••••.
MensalidadeS ã reGeber •• ~••..•••••••
Tí tu! os a r ecob er ••••••••••••.•••••••
Cart eiras s ociai s •••••••••••• ~••••••

54.772,80
-124.625,00
48.550,00
57 .•290,00

508,00 285.745,80
Alongo. praz o

Devedores por compra de Im6veis ••••• 3,5899004,40
3~682.506,90

PASSIVO

-Não Exiill.. vel ~
Pa trtm ôni o em 1-6-8 -195-6 ..••••..••..•••••
Superavi t de 16-8-1956 a 31-12-1956 ••••

Exigivel
A Curto p::r::azo

1.813 ••706,60
274.711,50

187;.83-7,20
71.~7 63 1ot;

325;.11-2,10
:!i5'~760,00
24~000,00

Credores po~ venda de~~6ve~s
Co~tas~Correntes Fornece~ores

·.'.....
• • • • • ••

Credores DiVers os •••.••••.•••••••••••.
Despesas a I'agãr ••• :' •...• ~...• ~~,. ~~
Contas Correntes Diversas .~".".'.'" 624e532,30

A 10ng.2-p~azo
Credores por Venda de Imóveis 9699556,50

3.682.506,90
• ••••••

Pedro Papp Filho
Contador

Icaro de Caatr.o. Me110
Presidente

(aa) Lauro d.a Costa Lima
Tesoureiro
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2. CONCURSODE PROJETOpARA HOTELE ANEXOSDOI~ P" S, DO PARAGtTAt:

Ac~bamos de receber do' Depi':irtamento Central d<1I ~ A. B~ um gráfico tfe
Insolaçao e~os n'oletins nºs., 1 e 2 co ConcUrso rntern~dional promovido pelo
Instituto deAPr~siõm ~ocia1 do Paraguai, contendo respõst~s ã conúul tas
f'ozmu.Ladaar's õbr a bases e p:rog!ama para o concurso dõ Hotel ~e anexos do-IPS9
os quais se oncon trrgm na Secretãria do' IAB, à rua' Bento Frei tas nº ~ 306, 2º
andar, - à disposiçao dos int0ressados.

3.. CONCURSODO PLANOPILOTODE BRASILIA

In,formamos aos concorrentes inscri tos neste"""concurso que o prazo para
a entrega dos trabalhos foi prorrogado para 11 de março p. futuro o

4. FISCALIZAÇÃODE OBRASDO SENACE DO SESC:
\ -

Infon:rr:.a-nos o Departâmen to Central do roA.B., por circular, que a Con-
federaçao Nacional do Comé~cio, estando a~realizar-vár.iag obras de edifícios
destinados-às atividgdeS de assistência, educação e recreação a~servi~o da
classe uomel"ciária, enviou-um ofínio~aõ IAB, nê5 qual solicita seja levado
ao co~hecimen~o~dos arquitetos que necessita de profissionais pãra a T.i~ca-
liza~aõ da2 referidas obras" - Os interessados poderao dirigir-se à 'séde da
Confederaçao, na rua da Candelária no 9~ 8º. andar - Rio de Janeiro.

5. CONCURSODA REYNOLDSMETAlS CO,,:

CQm'unica-nos, at'nda:,-o IAB~Centr~ü, na mo'sma circular, que receb e't't in-
formaçoes da firma representante da Reyno~ds'Metai~ Co. nott'fiçando qu~ foi
insti tu,t1do um concurso ....internacional "The R; S. Reynolds MemoriaJ. Award";'
com uma dotaçâ:o anual-de US $'25000U, """cujo prêmio ser~ t5onferido ....ao arquite-
to ou grupo tfe az'quã tetoS' que mais se distinguir no exercício de-su~ profis
são ~rirrndo em seus projetõs a divulgação do uso d<1a~umíniõ, quer estrutu-
ralm'éUte, quer-para fins decõrativos. Para melhores esclarecimentos os in~
te!'essa:do~ deverão dirigir-se' à "Indústria' de Alumínio REY13RAS. A. ", à Av"
Presidente Wilson n, 165, lOº o andar - RIO.

-'
6. curn.SODE EXTEN'SAOUrq:VERSITARIADA LINGUAINGL~SA: -

~O Pr of , .ármí.n Gerner, catedrát:tco pela: Uffiversidade de~Cambridge, In-
glaterra, ProfQ catedrático da Universidade de são Paulo, membro Honoris
Causa da AUademia Real Britânica da lingUa Ing~êsa~ - solicitou-nõs a-diVuT
grlção entre os associal!os deste Departamento de qu e- iniciará no mês de....fev6
reiro P3 fo (l~o quinzena) as aUlas~para novaS' turmas do curso de Inglês p~
ra pr.tn.cipiantes, e adâ an+ado s., empregando o'métodõ psd co.l.ôgtl õo de associa-
ção de idéia:s exclusivo para uni v!Zrsi tários. O mesmo curso é mini§trado no
Instituto de Engenhrlria, Associaçao Paulista'de Medicina, Associaçao dos Ci
rurgiões Dentistas e Insti tuto dos Advogadoso Além de facili tar~o aprendiz.ê:
do da Lí ngna , o método psico16gi,co-associat-lyo proporciona conhecimentõ P~p
fundo da mesma dentro~de um anou As aulas' saõ minfstradas em turmrls pequ~-
nas , sendo o nÚIDerõ destas turmas lim~ tadõl' """Pede::::sea ins criçãO' :ttned:tata e·
defini ti va d.os in teres s ado s , ~a qual na,o deverá ser fei ta por tel.efon e.

Para melhores informações,--os inte:resstíd.os d-evem d:trigt'r-se ....à rua João
Adolfo no (5~ 6Q" andar, aptQ, 65(1 Telefone-: 32-68781 entre-17 e 20 horas.

A Diretoria.

são Paul,o , 28 dC' j an:eiro de 19'7'
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s ocã adoo a~~nclem apenas ~a 40;~ das d~~,spesas do Ln s t.í t.uco., -",
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anos não sofrem reajui?te ~ mu.í.to Gmbo':t""ECa~J·"'def:3pei::a.8j pr-ovo cada.s pela ::L:nfla-
ç ao , tenh8JlJ std.o al.llD.entadas"'constantemen,te,.

í\ c~ ..S·ta t,:t S" ..t~'~("r O (1 """m""'r c-!- y'· .....~n O'· t;"~ 4" •.- ":tnl a ~;) o ._.,r'< ~;-, 1a Yl .r, ~- T" ~ r: c (..•., ...•.....•a-t "'1,n,ü e .:c ~.. ,L. _,a>.J ,-,-l;" O..L~ L'",.. ',1.L, .l..c..l.e \~ .1..11 .... '",8,"!l C\..l".A. 'J.J.l,,-,' e.,il .":_h,,,.:'U l!' """",
aumon tou ° custo das utriLi dade73 "para ma.i 8 de 30010, d(~ 1'950 a 19~;t"

~ 14 a tua'r ("'"\miBCI;~oT'"\i'"Yõet'~T8 8:Ffr)J'~ c:-:r~l o'" ~.::l'fne;-"'l....l·-·~ n O~Ii-uac:;--' '-1?-~n8Y)-~ ,.' C. '../ V , ,00, ..L,' ..•• , U .. LO ,-,-..G', .._L'" ,)!. .d u,u,;l .,.l.~ Le a '-',1.. v , '.f a,v .1.~ ,~ .•.."-

Heíra de·<:!en't101~",,'1" O 'n"',lbc"Y'> do s 0.",4""<::' c>SfO'f"C'O' '.' '0'-':",-'-'8, cõrlSp.m·L-'; f' Y1'..•..va.s r~eP np'"~ 9 k.i. . • y v \.A- .v c:·· - ..1...1. • --J "'-' \::;. i..tL~ ,...•- _ '~'.: 1- ._ u_ ,.I '-"b"" ..l..,~_ ~ .••v ~. ._j_....t....-'J}.....) l'

e, finalmente~ -emúltJ.mo~r8cu2B'o, estudem. uID""reajuste D,as"-mensalt(lao:,,JE' dos
S,,~· Q f í.m d'" ~b+'o"'t~'~ ~Ar "d Il~";I'Y'''; ·l--··:l"rJ ,f d~..f-"-:: ·'.!''':i- _p,.O .. -~ ·I·~,.· .- -. ~'-"Y'! -::1o (.J, 0"-'9 a .i.u; f', (j U'J.l. moa.o s e ....:..l.,l;..l,l"nvL"L o (J...1..0.L '..c ~,LnaXlce,".;.O qGce 7t.~.LL, 0.:;,'-
fi eu.Ltand.o as a ti.v.i dades do I", t; :SO

R"i7j '. JU(~ n~"(;\ l' fI' C'·'--M'c;'-I\,TS ~ -1"Ti)' ú f'r"'c o f';"i·, ,.:; c c:;;:' D'~"('., ·1.. n'V',.. '. ..., -v- .."" .. ,;;ê ,c,~,~ O.L.;,:;" .,.:l,. ••-, ;';;11 .,,,,, 1..,,,• .t..",J,:,u o .'" .cs, l.JOlr.J..__,-,~,a,o , ..L,_ .. t, UV,,1.a, em I,-"U ..J.uav
30-1-57, ~aprovóúõ~-ã"7'üniJfn1;·C)"êIã8=-m~en=salid.adet~doti s ó o.íos 'l'i tulaTes. que
part:Lr de janei:r'o deste ano .= Jlassarã..o a. ser de- Cr: $lOOy.OO., ~ :.

-Ao só cio qu.O optar pelo pagamAn-co da a:nu.'l,d.aclã a tê ,31 de mar ..''':]>2 T' "
f'utuz'o , s3Y.'á abonado um abatimento de Cr: J..OOJOO como px:'êm:i.o à ay"te~:3.pa98.Cl0

(1(.;

(""

.,. Departamc:nt;() de S2.0 Paulo ....

PREViSÃO DE R8CEITA }~DESPESAS, J)J!; 1,~,l·,195'7 f...30,..9",1..957
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j~cumu.l, a d o
I,:l a ~<()".q_~)'-rl·'

';.J-;,'.,.~..•' .....,.••...r.""~~~,,,,,,,=-~:=,=:"_ ';'

Mens2.Ijdades aos
Aluguel. do anda:r
mate:r'lais-
À!ugu..e:l de-'paY"1je
I'estau:rantG

d.e

o.o andar) par-a bar e

e o n:t .r. n Ü, 8.
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D B S P E S .A S
""~=, ..•.•.~,••.•.." ••., "".,...••.' _I ••••'""'.'., ••••.-....-.""'""-< ..•"",~-._ •. ~'_ .._. -

:De s p9_ê.ê:.:'i,"_29}Il=.§ .._~ª.2:g
Salário~do pessõal
Cotas de previd~ncia sociaT
Cõmissão 0:0 cobr'ado r- das mensalidades
Serviço de~lifiípêsa ...J

Águã, luz e-'t751efone-
Mãteria:i.s de escritório
Seguro contra fogo
Impostos Mun.i c.í pa.i s
Impostos Estaduais
.nespesa~. c_S2P1a~~)fP.2siç§.o de_Materiais
Comissão ao-corretor
Salário da 'encarregada da demonstração
J2..ê..êJ?esa~FinancJ}lJ'~§.
Juros para amõrtização dívida com a Caixa
Econômi 'C5aFederal:
Juros de mora? de impostos estaduais e mu-
nioipais em atrazo

Total das :Despesas

R E C E I T A
:DE S P E S A
REN:DALIQUI:DA

::t'l.t':;) 2

Acumulado
1-1-.2_..3 0- ~.:~27

-'
11~800,00
1~500,00
2~300,00
3~200,00
.900, no

1,000~OO
2:.5°°9°0
4.7°°1°03~500,00

1"6;,200, 00
13~500700
20~700.00
28;800;00
8~100900
9.000,00

22~500900
42;,300,00
310500,00

10~330,OO
3,,000;00

92~970,00
27,,000,00

8 <)800,00 19.200900
6,,100.00 54e9007OO,

59.630,00 536.)6'70,/00_.
_r--.:;n"';. ,

7rl, 600, 00 64.4.".40°500
S 59,630,00 53Sc670,OO-_._,---- -_._--"...."....•._~- . _.

11(19':0,00 107$7307°0
======--" ---'---

~A~~,~IT9_§' ~
Renda l{l[uida confo:rm.e demonstração
PrestaGõ8s'~d() tnu'b aos ArtiIitãs
Mensalidades de 1956, a receber
Exposi tOTes .- aluguéis atrazados

f~Çi~g@ITiJ.10ª~_
P st e- f" ':'-; ~.- " 6 'n' dasre . CL""Od"-' J ...• ve .._c,l..co,
nô:ITlicaFêderal- < ,>~

Prestações a VenceJ13 da
ca ]1ede:r'éil

da Caixa Eco-

Caixa Econômi-

Ca:rJ.õ;:rBo:rl1, saldo de suas comissões
Fornecedorr~s diversos
Tnroc's t.o,".murrí, c í Tl""'J' Ci .; á von c.i""os refe-·...1.... •__ h.J 1.) \J ~J _j._ .•,.1.1. •.......• .t- VJ •..• W J U

rentes 8. 'õx(;rcício8 antêriores
Im:pOB'tos e~:t:adua:Ls já vencidõsj refe-'
rentes a 2xercicto8 anteriores
Cõndorm~'rd o ];di~fí c.i o IAB - cot a.s partes
d.o 1956~~ ~ .-4

Cõta'5 de p.rõ\Tidência j á=voncr'da.s 1 ref§.
rentes a ex(~rr.;tci()2 ant(,l'Íores

})}JlJTCI'IT FINANCEIRO

( a) L.AUEODA CO STALIMA

107 ~730,00
41.080,00
48~5-50900

124,600;00
-----~"""'_ •••.•,..;-=-~•.•...,,:;,=_.-~

375.270?OO

48c300rOO

62~600"OO
65G500~00
71.800~OO

239.000;00
33 500 00. ~ 1

52Q800íOO
20,,,OOC1 o:,......•""---.__.""""""".._'*"_ ...__ ...

5393" 500 9'::~;J_~_...,._.,,...,,,,,,....t!-_",~r,,'.~"""_·

220~230;OC

Tf-)soureiro PFiI~ROPAPP FILHO _. Gua.rda LivTOS -
CRC~. Sp 2825.3
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Prezado Consócio:

cm!"º_yR~_Q.....~E,_~NTJ~_-.Plt0J.ET..9_DESTJ;.NA.DOÀ ª CASA DO TRABALHADOR"
*- -'-'........ -...J _

A Secretaria de Obras da Prefei turã do Município de-~ são
Pãulo comunica-nos ~ue se achãm-abertas aS illscrições para concurso de an-
teprojeto para-a cõnstrução de edifício destinado à instalãção da "CASATIO
TRAEALHADOR",em terreno situado no prolongamento da ru.a j-e~uitinhonha, em
Vila Maria - - - - -- ~ ~ - ~

Os-concorrentes, ao se inscrev~rem, recªberão c6pia d a
planta ao terreno devidamente cútada9 prõgrama e dados relativõs ao concur
so, ::; mediante o pagamorrto d;'\L,._tllataxa de-inscrição no va'Lo r de Cr. ~1il~OOO,oo
na'seçao administrativa do Departamento de Obras, sito à .Avp.nida Ipiranga~
nº. 795 7ºe andar~ - ~ - - ~

, ." N ,

-- As' inseri çoeS enCerrar-Se -ao na Secretaria de~Obras, a rua
150a Vl'sta fL, "63~ 7 º-::- aB-d8.r) }.·rs-:~.'LJ:Q..h0F-.9-~q2...._<tLa~_ dÃ abril. de ..1:.957, diã
em que haVerá uma seSsaõ -Solene presid.ida po Lo Sre PrefFd t.o , com o compar,2,
cimento de todos os int~ressados. - ~

Acha-se à disposiç~o-dos interessados, fia Sec?~taria des-
te De pa.r-t.amant o de IA:B, uma: có pr.a do. edi taJ_ do concurso em apreço",

Prazo de entrega dos trabalhos; }-..9:..P.:....J~9-0.dr> 1957..

--A Associação Rural'-de Juiz de Forã r'êsolveu insti tuir um
concurêo para a escolha~do cartaz de propaganda que se:cá utilizado na di-
vulgaçao da XIX F,;XPOSIÇAOAGROPECUÁRIADE JUIZ DE :F'ORA.,organizada por a--
quela Associação~

são as seguintes aB baSes do Doncurso;
1 ...~ A, - ;.;,erao acei tos __trabalh.os de ~ualQ,uer escola ou procedencia.
29 - Os cartazeB deverao ser feitos_em cores~ no tamanho 50 x 75 cme

30 - A tí"Gulo de esclareci~entot a =xpo sd.çao gira em torno do gano hQ
landês (cuj a introduçaõ :10 Brasil ocorreu' na zona de Juiz de Fo-
ra), da cu.l tura~.do café .e indústria Lo caL,

4~ - Os oartazes devf)rão conter ã seguin'te indicação~--'1XIX Exposição
Agropecuária' e Industrial dR Juiz de Fora - 25 de maio a 2 de ju
nho de 195'F" -

5" - O juri do concurso será 'consti 'tu,trdõ de artistas (:; críticos, do "
Rio? com a assist~ncir::, de um rRprqspnta:ntn da Associação Rural de
Juiz de Fora • _,

6" - Os trabalnos poâpm-·sp.r tir-..'Hados., at0 o d.í.a J..5 dr~--2,õrii. de 1957, -
pa ra os s8gUintes r:nõRreqoS: no RIU-;--D[~":ra'á ê'ól11-;:"=dé-raçâó--R'1tià'TBra
s;hleira;, Aveni da" Gr·n(,ral . Justo, l71; ~m SÃO PAULO,.....para a Associã
çao :Brasileira de Crri ad o r-oe Bõvinos da Raça Hc Lando sa , rlia~Sp.nê:-
dor ]'pi j 6 n , '2f.0c 11s anüa r ; om.. :BELOHORIZONr:I:E,para a' ]~'AdGraç_ao
das .Associaço(,)s'RuTai:::: d~ Minas G,~rai8,._rua ~>.;:J:'itiba no. 7059-

7" - Serão distribuidos c í.n cõ prêmios; um, -ao Cr. ~15,-COO;.(i0 (~uinze mil
cr'uz o.iz'os }, para o 'p:rimeil'o colocado ~ e quwtro IJ~C'~nllosde Cr. e ~ •••

$5;000,00 (cinco tm.I c.ruz oi r-oe ) , para os dr-ma.i s oLa.ss.i f í cado s ,

são Paulo, 28 de maz'ço de 1957.,
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Notícias da Secretaria

RELATÓRIO DE ORGANIZAÇAO

Rodolpho Ortenblad Filho
1.o Secretário

Das atribuições das secções

Compete às secções, na pessoa de cada Presidente:
a) observar e cumprir tôdas as disposições do Re-

gulamento Interno e outras deliberações apro-
vadas;

b) receber do Conselho Diretor os assuntos ou tra-
balhos a serem realizados pelas Comissões;

c) organizar o plano da ação para realização dos
trabalhos;

d) orientar, fiscalizar e coordenar os trabalhos atri-
buidos às Comissões: sob sua jurisdição;

e) escolher os Vice-Presidentes dessas Comissões,
ouvido o Conselho Diretor;

f) ouvir e estudar as sugestões recebidas, procuran-
do desenvolvê-Ias, aplicá-Ias ou levá-Ias ao co-
nhecimento do Conselho Diretor;

g) apresentar relatórios ao Conselho Diretor, por
intermédio do Vice-Presidente dêsse Conselho,
sôbre as atividades desenvolvidas pelas Comis-
sões;

h) colaborar com o Conselho Diretor no cumpri-
mento de, suas atribuições, prestando a mais am-
pla colaboração no seu campo, completando com
sugestões úteis;

i) apresentar ao Conselho Diretor orçamento a dis-
pender com os trabalhos próprios e das Comis-
sões respectivas;

j) prestar contas ao Tesoureiro do Conselho das
importâncias movimentadas;

k) reunir os Presidentes das Comissões, com a pre-
sença do Vice-Presidente do Conselho Diretor
que presidirá a sessão afim d~ discutir, apreciar
e orientar os trabalhos em andamentos;

1) comparecer às reuniões do Conselho Diretor
sempre que convocado, fazendo-se acompanhar
dos elementos necessários às informações.

Os Presidentes das Secções ao entregar o trabalho
concluido ao Conselho Diretor poderá sugerir seja con-
vocada a Assembléia Geral para deliberar. Caberá,
todavia, ao Conselho Diretor decidir da convocação
da Assembléia Geral.

'Um dos trabalhos a que a presente Diretoria se
propôs no início do seu mandato, foi a reorganização
de todos os órgãos normais necessários ao perfeito
funcionamento do 1. A. B..

Para tanto se fazia necessário estudar e regulamen-
tar os vários departamentos, dentro de um organismo
completo e coeso. Êsse trabalho 'acaba de. ser con-
cluido, tendo contado com a eficiente colaboração do
Snr. Genésio P. Avila, périto em organização. Uma
cópia do que foi denominado "Relatório de Organiza-
ção" encontra-se à disposição dos associados na Se-
cretaria.
Fazem parte do Relatório os seguintes itens:
a) Organograma
b) Atribuições do Conselho Diretor
b) Fiscal
c) dos Departamentos de serviços
e) Regimento das Reuniões do Conselho Diretor
f) Regimento das Comissões
g) Estatutos ou Regimento (em estudos)
h) Estudos da circulação dos papéis e documentos
i) Revisão dos impressos.
Achamos oportuno publicar o Regimento das Co-

missões, uma vez que estas se acham em funciona-
mento normal.

DAS COMISSõES E DA SUA CLASSIFICAÇÃO

As Comissões, órgãos auxiliares executivos do Con-
selho Diretor, serão organizados em três secções, a
saber:
a) Secção de Assuntos Internos
b) Secção de Assuntos Externos
c) Secção de Assuntos Internacionais.
Cada uma das Secções coordenará e dirigirá os tra-

balhos das Comissões criadas para operarem sob sua
jurisdição.

Cada uma das Secções, será dirigida por um Presi-
dente escolhido pelo Conselho Diretor, por intermé-
dio do Vice-Presidente do Conselho Diretor. Só po-
derão ser designados para Presidente' das Secções,
sócios quites com os cofres sociais.
O Preside.nte de cada secção terá o seu mandato

por um ano social, que encerrará um mês após o
mandato do Conselho Diretor, podendo ser renovada a
escolha a critério do novo Conselho Diretor.

Das atríbuíções das comissões
Cada uma das Comissões será dirigi da por um Pre-

sidente escolhido pelo Presidente da Secção respectiva,
com aprovação do Conselho Dire.tor. Somente poderão
ser 'designados para desempenhar o cargo, sócios qui-
tes com os cofres sociais. ,

O Presidente de cada Comissão terá seu mandato;
no máximo, de um ano social, coincidindo seu término
com o do Presidente da Sacção respectiva podendo ser.
novamente designado para o cargo a critério do novo
Conselho Diretor e Presidente da Comissão.



Dentre outros, as comissoes serão as seguintes:
Subordinadas à Secção de, Assuntos Internos:
Comissão Sede

Exposições
Exposições Materiais
Boletim (Divulgação)
Biblioteca
Finanças

Subordinadas à Secção de Assuntos Externos:
Comissão Exposições

" Relações Públicas
Defesa e Interêsse Classe
Código Obras
Assuntos Interêsse Arquitetura
Cultura

Subordinadas à Secção de Assuntos Internacionais:
Congressos
Exposições
Arquitetos Visitantes
Excursões
Compete à Comissão, na pessoa do seu Presidente:
a) observar e cumprir tôdas as disposições do Re-

gulamento Interno e outras deliberações aprova-
das;

b) empenhar-se da desincumbência dos trabalhos
que lhes forem designados pelo Presidente da
Secção a que está afeto, ou pelo Conselho Dire-
tor nos casos de urgência;

c) escolher com critério seus auxiliares dentre os
sócios quites com os cofres sociais;

d) apresentar ao Presidente da Secção orçamento
a dispender nos trabalhos a serem executados;

e) prestar contas ao Presidente da Secção nas oca-
siões oportunas e sempre que solicitado, envian-
do cópia ao Conselho Diretor para arquivos;

f) comparecer às reuniões quando convocadas pelo
Presidente da Secção ou Vice-Presidente do
Conselho Diretor, prestando os esclarecimentos
solicitados;

g) comparecer às reuniões do Conselho Diretor sem-
pre que convocado.

ARQUITETOS ESTRANGEIROS

Encontram-se em visita a São Paulo, em viagem
de estudos, os Arquitetos Elias M. Sharau, formado
pela Universidade de Cincinatti (Rua Caramurú 903,
Tel. 70-7223) e Maria Markiewicz, Polônia (R. Pei-
xoto Gomide, 212).

Em visita ao I. A. B. manifestaram o desejo de esta-
giarem em escritórios de arquitetura para melhor co-
nhecerem a forma de trabalho dos arquitetos brasilei-
ros. Mais informações com os arquitetos acima ou
em nossa Secretaria.

CONCURSO NACIONAL DE ANTE PROJETO
PARA O PAÇO MUNICIPAL DE CAMPINAS

No último número dêste Boletim, noticiamos um
Concurso de Arquitetura em perspectiva, para o Paço
Municipal de Campinas.
Agora, decorridos um mês, podemos abordar o as-

sunto amplamente, pois já foram tomadas as primei-
ras deliberações, que provàvelmente farão dêste Con-
curso, um dos mais importantes já realizados no
país. O prefeito Ruy Novais, de Campinas, dirigiu-se
oficialmente ao IAB (Dept. de São Paulo), expondo
seu desejo de promover um Concurso Nacional de
Ante-Projetos para o Paço Municipal de sua cidade e
pediu-nos a indicação de um nome para presidir êste
certame.
O I. A. B. indicou o arq.? Rino Levi que aceitou

plenamente a incumbência, propondo-se ainda a ela-
borar o Edital para Concurso, contando para isto com
a colaboração do arq.? Plinio Croce. Ambos já esti-
veram por diversas vêzes em Campinas reunidos com
a Comissão Executiva do Paço Municipal, criada pelo
prefeito, presidida pelo Dr. Ruirilo de Magalhães,
também em visita ao local onde será erigida a futura
sede damunicipalidade campineira.

Causou profunda admiração nesta visita as belíssi-
mas árvores e as excelentes condições de localização
do terreno escolhido para a grande obra; êste terreno
tem 18.000 mts- de área e deverá comportar, segundo
as pesquisas já realizadas, aproximadamente 15.000
mts? de área construida, ocupando mais ou menos a
terça parte do terreno, com a obrigatorie.dade da pre-
servação do maior número possível das árvores exis-
tentes.

Seguindo um plano anteriormente traçado pelo dr.
Ruirilo de Magalhães, diretor do Departamento de
Cultura e Educação de Campinas, o Paço deverá ter
três funções bem determinadas: para o Poder Legis-

lativo (Câmara Municipal), Poder Executivo (Gabi-
nete do Prefeito) e Centro de Comunidade (Departa-
mento de Ensino e Difusão Cultural). Os arquitetos
Rino Levi e Plinio Croce, esperam poder divulgar o
edital dentro de 30 dias.
O prazo de entrega dos projetos ainda não foi de-

terminado, mas segundo consta, o prefeito Ruy Novais
tem grande interêsse em iniciar as obras o mais rá-
pido possível. Podemos adiantar que o concurso se-
guirá totalmente as prescrições oficiais do I. A. B..
A julgar pelo interêsse já demonstrado em São

Paulo e Rio, é de se esperar que a êste concurso, se
apresentem um número recorde' de projetos para cer-
tames de arquitetura no país.
Êste concurso enquadra-se no programa de divulga-

ção de arquitetura da atual diretoria do I. A. B.
(Dept. de São Paulo).

"Modern Architecture in Brazil"
de Henrique E. Mindlin Sob o título "Um sonho torna-se realidade", publi-

cou o New York Times um artigo sumamente elogio-
so ao excelente livro do Arquiteto Mindlin. Acom-
panhado de ilustrações, refere-se à arquitetura brasi-
leira contemporânea como um estupendo fenômeno
cultural oriundo da combinação de, uma série de fa-
tores, tais como clima, paisagem, e principalmente ta-
lento de seus arquitetos.



Um sonho que se tornou realidade

A moderna arquitetura do Brasil, sonho dos arqui-
tetos modernos, torna-se realidade; é o espantoso fe-
nômeno brasileiro dos últimos 25 anos, a combinação
do clima favorável, do urbanismo espetacular com a
paisagem local, o embalo de um talento natural de
arquitetura, o qual foi capaz de aplicar numa monu-
mental escala as idéias de Le. Corbusier, Gropius, Mies.
A cooperação municipal e o orgulho próprio de cada
homem no seu prestígio, trouxe para o Brasil através
de seu extenso programa de construção condições que
não são encontradas em outros lugares.

Modern Architecture in Brazil, de Mindlin, é uma
introdução que vale a pena sôbre êsse assunto. O seu
autor, êle próprio um arquiteto brasileiro, conta bre-
vemente o necessário sôbre 100 casas, apartamentos,
hotéis, escolas, igrejas, edifícios públicos assim como
projetos de planejamentos de cidades.
O texto é significamente ilustrado por 450 ótimas

fotografias, 300 desenhos, por uma bibliografia e por
"W'hos Who" de arquitetos brasileiros. Êsse livro co-
mo manufatura é um tributo aos desenhistas e tipó-
grafos hol~ndezes que o produziram. - S. P.

NA "ERA DO CADILLAC" O CONTRABANDO DA ARQUITETURA

Um dos fatos mais absurdos no campo da atividade
profissional do arquiteto é êste que presenciamos em
larga escala nesta época de descalabros, de desatinos,
de. má fé e de tanta marmelada. Trata-se da execu-
ção de projetos de arquitetura por desenhistas, por
amadores e por alguns engenheiros civís.
Os desenhistas ou "projetistas" como querem uns,

trabalham assalariados e até mesmo por conta' pró-
pria, estabelecidos em prósperos escritórios. Aqueles
poucos engenheiros civís, distinguem-se em 2 cate-
gerias: os que projetam mesmo e os que assinam
plantas.

Os engenheiros que projetam de fato estão em rá-
pido decréscimo no seu número, pois a consciência
profissional que se desenvolve em nosso meio está
contribuindo para que esta especialidade fique nas
mãos do arquiteto, como é natural, é claro, é tradi-
ção, é a própria história da arquitetura.
No entanto, a quantidade de projetos que atual-

mente são aprovados na Prefeitura de São Paulo, por
exemplo, assinados por engenheiros, cuja assinatura
consta ainda por segunda vez como responsável pela
construção, é enorme.
Mais de 700 (sim, setecentos) projetos deram entra-

da na Prefeitura em 1956 assinados por um só pro-
fissional. É evidente que um indivíduo dêsse tipo,
ou dessa "audácia técnica e profissional" não pode.rá
estudar, projetar, detalhar e, ainda por cima, cons-
truir e fiscalizar 700 (setecentas) obras em um ano.

Si nós constatarmos, agora, 5 ou 6 profissionais
assim, estabelecidos na praça e introduzindo na Pre-
feitura um número tão grande de projetos - e não
é preciso imaginar muito porque a realidade é essa
mesma - vamos avaliar o prejuizo, a sabotagem que
é exercida dêsse modo contra os profissionais hones-
tos, os que se pautam pelos princípios da ética pro-
fissional.
É êsse. o contrabando de projetos que acontece todo

o ano em São Paulo. É essa "a ação ilícita praticada
clandestinamente" conforme o dicionário. Clandestina

mesmo porque é contra a lei que regulamenta as nossas
profissões de engenheiros e de arquitetos.
No combate a êsses maus profissionais, os célebres

e acovardados acobertadores, não tem esmorecido o
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Den-
tro da fraqueza da lei, no entanto, que é antiga e
falha atualmente, êsses indivíduos vão se mantendo,
até com destaque, com suas placas às vêzes coloridas
e assinando, assinando ...

Imaginemos agora, a quantidade de. serviço de pro-
jetos e a quantidade de obras que é anualmente arre-
batada audaciosamente das mãos de nossos jovens
arquitetos. e engenheiros, técnicos e. artistas e respon-
sáveis pelo desenvolvimento de nossa cultura em ba-
ses de progresso.

Ressalvando-se o trabalho já árduo e complexo dos
arquitetos de renome e de alguns poucos mais que
mantêm um ritmo de atividade profissional suficiente
para seu sustento e obrigatória posição na sociedade
brasileira, os outros, o grande número, êsses nada ou
quase nada conseguem nesta atmosfera de sugação da
ignorância do público por êstes "polvos da assinatura"
que se mais tentáculos tivessem, mais "Parker 61"
comprariam, já que estas escrevem até para cima,
continuando a sorrir da situação dos colegas de pro-
fissão, isto é dos ex-colegas, porque dêles guardamos
péssima impressão.

No que respeita as condições da arquitetura para o
desenvolvimento do homem na sociedade, o que se
poderia dizer seria longo e não se enquadraria nas
dimensões de uma crônica.
Apenas podemos dizer, que o prejuizo trazido por

êste contrabando da arquitetura não atinge somente
aos profissionais, mas também à coletividade, que se
verá privada de um dos principais elementos de vida
que contribúe de forma objetiva para o seu abrigo,
para o seu desenvolvimento espiritual e seu bem-
estar, que, considerados assim em conjunto, são fôr-
ças positivas de uma consciência social. -

Eduardo Corona

NOTAS
1) EXPOSIÇAO DOS MOÇOS DA BAIDA

Agnaldo dos Santos, Antonio Rebouças, Caribé, Ge-
naro de Carvalho, Hansen, Jenner Augusto, José AI-
ves, Lenio, Mario Cravo, Mirabeau Sampaio, Anaglia,
Raimundo de Oliveira, Rubens Valentim, Ubirajara e

Willys, trouxeram da grande Bahia seus quadros e
esculturas para mostrá-Ios no Museu de Arte Moder-
na. Transcrevemos aqui, para melhor ilustrar a notí-
cia, as palavras do crítico José Valadares constante
na apresentação do catálogo da exposição:



APRESENTAÇÃO

Não se poderá dizer, a rigor, que a Bahia tenha sido
descoberta pelos artistas que hoje em dia formam o
grupo dos modernos. Já no período colonial, quase
todo consagrado à arte religiosa, de vez em quando
algum artista encontrava ocasião de colocar em "ex-
voto" ou quadros comemorativos, elementos observa-
dos no mundo que o rodeava. O mesmo se diga do
século XIX, e quando se chega aos nossos pintores de
formação impressionista, vemos o aproveitamento em
larga escala da paisagem, da arquitetura antiga, do
exterior e dos interiores dos templos de Salvador.
Estava porém reservado aos que se formaram na at-

mosfera renovadora do expressionismo e do cubismo,
do surrealismo e do abstracionismo, voltar sua aten-
ção de maneira apaixonada para nosso folclore, e aí
colher abundante material de inspiração. Isto não
quer dizer que a paisagem e o casario, os assuntos
religiosos e, o retrato tenham sido postos à margem,
mas agora tôda a temática aparece subordinada a um
sentimento do regional, que certamente despertará
mais interêsse fora da Bahia, edo Brasil, do que as
tentativas de igualar, no espírito e na forma, os mes-
tres estrangeiros.
Aquilo que se chama movimento da arte moderna

na Bahia tem pouco mais de dez anos de idade. Havia
no entanto uma atmosfera tão carregada de sugestões
plásticas que bastou começar e ser favorecido para
logo congregar um grupo de número significativo.
Por isso se-diz que só agora a Bahia foi descoberta no
que possui de mais característico, sobretudo quando
se considera que dentre as figuras mais atuantes na
arte bahiana de nossos dias encontram-se filhos dou-
tros rincões,' mesmo d'além-mar.
As notas biográficas dêste catálogo informam o que

existe de essencial sôbra cada um dos artistas parti-
cipantes. Alguns são personalidades consagradas pela
crítica, a respeito dos quais seria possível arrolar até
uma pequena bibliografia. Outros, menos conhecidos
ainda, caminham com segurança e consistência para o
reconhecimento de seus méritos. Haverá também os
que tanto são devotados às artes plásticas como a ou-
tras atividades, mas isso acontece em todo movimento
artístico. O que a nenhum se poderá contestar é o
fato de estarem pesquisando e produzindo, em nível
que não se apontará com facilidade no comum das
cidades. Era de prever que a Bahia se tornasse centro
de um movimento artístico amplo, nos dias atuais, tão
forte, é a ligação entre o gôsto moderno e os motivos
locais. Mitológicos, afetivos, profissionais, de pura
côr e de formas insinuantes.

José Valladares

2) Um monumento

Entre rosas e discursos no dia 25 de janeiro foi
lançada a pedra fundamental de um monumento que'
tentará lembrar aos paulistanos a fundação de nossa
cidade, Essa obra será a reconstituição do colégio e
igreja da Companhia de Jesus, no mesmo lugar onde
em 1554, os filhos de Inácio de Loyola armaram o
tejupar dedicado a São Paulo. Palhoça que depois
foi substitui da pela taipa do colégio, construção que
passou por várias reformas e adaptações. Foi con-
vento, foi residência dos arrogantes capitães-generais
do govêrno metropolitano, foi secretaria do Estado e
repartição pública para depois ser melancolicamente
demolida. Hoje, onde existiram a moradia dos pa-
dres e a igrejinha, que, desabou num dia de chuva,
resta somente um lanço pequeno da taipa antiga, re-
ligiosamente velado "zeladores" de nosso passado de
pobreza material tão grande. Vão reconstruir o colé-
gio. Vão aproveitar aquela paredinha de barro pi-
lado e, a partir dela, levantar o resto que falta e que
as picaretas iconoclastas fizeram desaparecer para
sempre. Com o auxílio de velhas crônicas, amparados
por esmaecidas fotografias do conjunto, já despersona-
lizado pelas alterações havidas, inspirado pelo venerá-
vel José de Anchieta, os Cavaleiros de São Paulo vão
reerguer o velho templo inaciano.

A cidade que mais cresce no mundo terá novamente
de pé sua "célula mater". Esta idéia com sua pieguice
aliada a uma total falta de imaginação, é absoluta-
mente extemporânea e carente de qualquer justifica-
tiva. Ninguém poderá reconstruir, no sentido verda-

deiro da palavra, o colégio dos Jesuítas, tanto no que
diz respeito à forma como ao sistema construtivo. Já
estas duas dificuldades materiais são suficientes para
inutilizar qualquer pretensão por mais louvável que
fosse.
Na verdade, o que se deseja não é um monumento

evocativo, que desse oportunidade a um concurso en-
tre escultores e arquitetos, e sim uma reconstrução
cujo pretexto é justamente a comemoração anunciada.
Qual o motivo dêsse desejo, dessa vontade de fazer o
que já foi desmanchado? Que razões estariam imbuin-
do os Cavaleiros a recompor o Páteo antigo? Não sa-
bemos bem, mas talvez sejam elas decorrentes de
complexos não perfeitamente, definidos e caracteriza-
dos, mas que apresentam manifestações como esta
agora anunciada. Talvez provenham de um certo ro-
mântico saudosismo histórico que se dedica mais ao
culto dos restos que a análise, histórica cujas conclu-
sões são trocadas de bom gôsto pela "residuofilia"
sem maiores conseqüências posteriores. É a menta,
lidade que dirige as coleções amadoras de autógrafos,
relíquias e objetos antigos. Sabemos, por exemplo,
que durante a demolição do prédio do Páteo do Colé-
gio muita gente foi buscar tijolos para guardá-Ios co-
mo lembrança. Algumas pessoas mesmo chegaram a
decorar aquelas peças com pinturas, miniaturas mui-
to bonitinhas, alusivas à fundação e à construção an-
tiga. Um cravo velho tinha na ocasião num valor
inestimável. Talvez, lá no íntimo, também exista
um pouco de inveja. Inveja da Bahia plena de me-
moráveis construções, que em alguns casos alcança o
nosso primeiro século; da Bahia rica de templos onde,
em seus bojos dourados, reverberam ainda as arden-
tes palavras de Vieira. Inveja de Minas Gerais que
em cada dobra de montanha, apresenta uma igreja
barroca a nos encantar. Minas tem Ouro Preto que
com a mesma fisionomia de, hoje, viu e ouviu os co-
chichos da Inconfidência. São Paulo cujo passado
paupérrimo impediu grandes arroubos arquitetônicos,
não tem de pé nenhum monumento histórico que ti-
vesse sido testemunha muda de nossos lances heróicos.
Derrubaram a velha Faculdade de, Direito, a igreja do
colégio caiu e o resto foi demolido; e o que sobra já
está desfigurado. E o que fazer então? Reconstruir
o que os irreverentes desmancharam. Isso não adian-
ta nada porque não é a mesma coisa. Contentemo-nos
com a aldeia de Carapicuiba. Com o Convento de
Embú, com a casa do Padre Inácio e com mais meia
dúzia de construções pobres e, simples, porém hones-
tas e vendendo saúde plástica, como diria o mestre
Lúcio Costa. Não tivemos Aleijadinho e devemos nos
contentar com o pobre Tebas. Não tivemos o castelo
de, Garcia d'Avila, chega-nos a casa de Fernão Pais de
Barros, em São Roque. Não podemos construir a igre-
ja de São Francisco de Salvador, mas cuidemos da de
São Miguel. O passado de São Paulo não está mais à
vista. Est átudo desaparecido, caído por terra, A
história de São Paulo está unicamente nos livros, nos
arquivos e nos velhos códices. O que São Paulo tem
para mostrar é o presente. E como todo novo rico, é
esbanjador. Já deu muito dinheiro para o Ibirapuera,
está financiando a construção das torres do descalabro
arquitetônico da Praça da Sé, e com certeza irá ajudar
os Cavaleiros de São Paulo a concretizar sonhos in-
críveis. Esta terra é muito boa.

3) Os arquitetos premiados no XXI Salão Paulista de
Belas Artes

1.0 Prêmio Govêrno do Estado
Edoardo Rosso, Rodolpho Almeida Fernandes e Yoshi-
masa Kimachi - Capela em Guarujá.

Prêmio Assembléia Legislativa
Eugenio Szil'agyi - Colégio São Luiz no Morumbí.

2.° Prêmio Govêrno do Estado
João Xavier - Colônia de férias.

Prêmio Sugestões de Urbanização
Jorge Wilheim - Angélica, Plano diretor de uma ci-
dade cafeeira.

Ca.rlos Lemos



Revista das Revistas

BAUKUNST UND WERKFOR~I - Setembro 19,,6

Anotamos um artigo àtimamente ilustrado dos jardins e
painéis de Roberto Burle Marx.

Edifício de apartamentos
em Karlsruhe dos arquitetos
Schmitt e Kasimir.

RAl.'WELT - Alemanha - N.o 48

Insere um artigo com fotografias da construção da nova
sede da Unesco em Paris, já bastante adiantada.

De autoria do arquiteto MareeI Breuer com a colaboração
na parte estrutural de Luigi Nervi, será um dos edifícios mais
significativos da nossa época.

o salão de concertos da Academia de Música de Berlim,
com capacidade para 1363 pessoas, oferece perfeito isolamen-
to acústico dos ruídos exteriores, mediante três forros com
espaçamentos internos. - (Arq.? Prof.v Paul Baumgarten).

ARCHITECTURAL DESJGN - Novembro 1956 - Inglaterra

Número dedicado às construções destinadas à música, apre-
senta-nos os últimos auditórios, teatros de ópera com caracte-
rísticas contemporâneas de técnica e acústica.

A revista publica, em vista dos seus méritos,.o projeto tese
de um aluno de arquitetura, D. B. Moore, para a ópera Na-
cional de Londres.

f'elo seu número e importância destacam-se os projetos exe-
cutados na Alemanha no após-guerra.
Casa da ópera, Hamburgo - Arq. Gerhard Weber.
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Notícias da Secretaria

o AUMENTO DE MENSALIDADES

A Diretoria vem apelar para o alto espírito de com-
preensão e colaboração dos colegas, para o inadiá-
vel aumento das mensalidades dos sócios Titulares, au-
mento êste que foi objeto de amplos debates e acu-
rados estudos, como poderó ser verificado pela cir-
cular contando a previsão de receita e despesas dos
noves primeiros mêses de 1957.

A atual Diretoria tem em andamento vários planos
financeiros, que darão no futuro um aumento substan-
cial de renda ao I.A.B., sendo porém que são planos
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a longo prazo e incapazes de resolver a premente
situação do momento.

Si compararmos a atual mensalidade de Cr$ 100,00
com as outras entidades congêneres (Inst. de Enge-
nharia, Ordem dos Advogados) veremos que o I.A.B.
ainda se encontra muito abaixo daquelas cobradas
por êsses órgãos de classe.

Mais uma vez apelando para o alto espírito de co-
leguismo dos Arquitetos Paulistas, agradecemos mais
esta colaboração.

Rodolpho Ortenblad Filho - 1.° Secretário

PADRONIZAÇÃO DE PROJETOS

Abaixo publicamos o ofício enviado ao Governador do Estado,
sôbre o assunto acima, que foi objeto de acurado estudo por
parte da Comissão de Defesa dos Interêsses da Classe em reuniões
que contaram com a colaboração de numerosos colegas.

São Paulo, 30 de janeiro de 1957.

OSL-02-1-1633/57

Senhor Governador:

o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento
de São Paulo, tendo em vista a publicação das deci-
sões do Executivo Estadual acêrca da padronização dos
Edifícios Públicos, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência manifestar o ponto de vista dos pro-
fissionais que congrega, certo de que o elevado es-
pírito de compreensão do Governador não deixará
de aquilatar o real interêsse dos arquitetos na solução
justa, quantitativa e qualitativa, dos problemas que o
Govêrno enfrenta ao iniciar um vasto programa de
ed ificação.

Permita-nos portanto Vossa Excelência a apresen-
tação destas considerações de ordem profissional,
isentas de qualquer animosidade política e elaboradas
por quem vê nas obras de arquitetura erigidas pelo
Estado não apenas o reflexo do dinamismo de um go-
vêrno, mas também a expressão da cultura de um
povo.

Por isso, o problema "Edifício Público" é essencial-
mente arquitetônico.

Considerá-Io apenas do ponto de vista quantitativo,
- como construção a ser semeada em larga escala -
parece-nos critério destinado a perpetuar as adapta-
ções e os arranjos, a transformar em norma o espí-
rito de improvisação que já tem acarretado prejuízos
graves aos serviços alojados pelos edifícios públicos.
t portanto dentro de suas mais altas finalidades e

imbuido dos mais sadios principios que êste Instituto
faz presente sua opinião contrária à adoção de pro-
[etos-podrõo para Escolas, Foruns, Hospitais e Cadeias,
nos moldes preconizados pelo Govêrno.

O projeto tipo. alheia-se de tôdo consideração de
ordem local; não leva em conta as condições particula-
res de solo, de cIimo e de terreno; choca-se frequen-
temente com a cidade a que deve servir por ser ela-
borado a priori de considerações urbanísticas, quer
de ordem física, quer de ordem social e cultural.

Perdem-se com isso elementos que poderiam ser
aproveitados em benefício da própria economia, favo-
recendo a diminuição do custo ou fazendo com que o
edifício se .torne mais eficiente na finalidade a que
se destina, já que a consideração da eficiência é fun-
damental na definição de economia.

Acresce considerar que o projeto pcdrõo torna-se
ràpidamente obsoleto, dado o ritmo de desenvolvi-
mento da arquitetura e da indústria da construção,
ficando assim o Estado impossibilitado de acertar o
passo com o progresso.



Não se podem padronizár projetos destinados a re-
solver problemas que, embora semelhantes, são extre-
mamente variáveis.

.do D. E: R'., enquanto o Govêrno Federal realizou con-
curso para vários de seus ministérios, para o novo edi-
fício do Senado e, finalmente, ampliando-se mais ain-
da a confiança no progresso de nossa arquitetura, é
fato corrente o concurso para o Plano Piloto da futura
Capital Federal.

Esperamos contar com a elevada consideração de
Vossa Excelência para êste arrazoado, certos de que
medidas no sentido das que propomos poderão harmo-
nizar o plano de obras do Estado com a necessidade
de se elevar o nível de educação artística de nossas
populações, missão na qual a Arquitetura tem papel
de destaque.

Valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a
Vossa Excelência os protestos de nosso mais elevado
apreço e distinta consideração.

Ao contrário, sejc-nos dado opinar pela absoluta
necessidade de se adotar um projeto para cada caso.
Pode o Estado elaborá-Ios em seus próprios escritórios
e estabelecer concursos públicos para projeto dos edi-
fícios de maior importância.

Concursos públ icos, acessíveis a todos os profissio-
nais habilitados, criam condições para solução equili-
brada dos problemas de Arquitetura que o Estado tem
a resolver.

Este é o caminho [ó largamente experimentado, in-
clusive em cidades do interior de São Paulo, onde
Lins vem de realizar concurso para o Mercado Muni-
cipal, Rio Claro o fez para o seu Paço Municipal, or-
ganizando-se presentemente em Campinas certame
dessa natureza.

Respeitosas Saudações.

ICARO DE CASTRO MELLO

Presidente

o próprio Govêrno do Estado recentemente usou
dêste meio para escolha de projeto para o edifício

RODOLPHO ORTENBLAD FILHO

1.0 Secretário

Notícias
Pesquisas em Portuqcl sôbre a arquitetura brasileira "Difícil é prever a natureza do impacto que a ex-

posição mexicana provocará no Brasil. De uma coisa
estamos contudo certos: os mexicanos não serão re-
cebidos entre nós com indiferença. Depois do Brasil
e da Venezuela, nenhum país latino-americano, tem
apresentado como o México tantas soluções e tantas
tentativas de solução originais para os problemas da
arquitetura de hoje".

D. Clemente Maria da Silva Nigra pertencente à
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
e antigo pesquisador de assuntos artísticos do Brasil,
acaba de ser autorizado pelo Presidente da República
para encetar viagem à Portugal para levar a efeito
pesquisas sôbre a origem e a autoria das obras de
arquitetura, pintura e escultura realizadas em nosso
meio desde o tempo colonial.

Os trabalhos de investigação serão realizados nos
arquivos portuguêses, dos quais D. Clemente retirará
todos os dados esclarecedores que sua inteligência
captar acêrca de nossa obra de arte colonial que
tanto interêsse despertam a tôda gente.

Além disso, D. Clemente foi encarregado pelo lto-
maraty para pesquisar também sôbre assuntos de in-
terêsse histórico de nossas relações exteriores, nos
mesmos arquivos que, sem dúvida, muita coisa ainda
devem possuir sôbre nossa vida cultural e política.

Urbanismo

Está havendo agora, no Brasil uma adoção de atri-
buições semelhantes a uma outra havido em épocas
passadas, quando o engenheiro civil, o construtor, o
mestre de obras, ou mesmo o leigo faziam o papel
de mquitetos. Até certo ponto aquela atitude tinha
sua justificativa dada a ausência de profissionais ha-
bilitados. Hoje, com o número cada vez maior de
arquitetos, lutamos para debelar aquela intromissão
de profissionais não qualificados e, ao mesmo tempo,
invadimos o campo pertinente a uma atividade ainda
desconhecida em tôda sua plenitude, entre nós. Na
arte de projetar edifícios estamos alijando os con-
correntes leigos, cujo existência, já o dissemos, em
outras eras foi motivada pela falta de arquitetos. O
Brasil teve construtores-projetistas, possue hoje enge-
nheiros e arquitetos e carece de urbanistas.' A ver-
dade é que nossos raros profissionais do urbanismo
são autodidatas que supriram a falta de escolas com
algum talento e, diante dos fatos, estão em pé de
igualdade com os demais parceiros improvisados na
última hora. Enquanto não funcionarem de verdade
nossos curso~ superiores autônomos de urbanismo, en-
contrmemos projetando cidades, balneários, bairros e
loteamentos, tôdo espécie de gente que vai desde o
agiota, passando pelo médico e o advogado, até ao
arquiteto mais ou menos esclarecido. Agora mesmo,
na hora em que se organiza o concurso do plano
piloto de uma capital de um país sem escolas de
urbanismo, temos o avultado número de concorrentes.

"4.000 anos de arquitetura mexicana"

Da secção "Itinerário das artes plásticas" do Cor-
reio da Manhã do Rio, de autoria de Jayme Mauricio,
tiramos esta interessante informação do que será a
representação mexicana na IV Bienal do Museu de
Arte Moderna, na parte da Exposição Internacional
de Arquitetura.

Evidentemente c'e grande alcance será esta mostra
intitulada "4,000 anos de arquitetura mexicana" que
constará de várias partes, iniciando-se na mquitetura
pré-incáica, seguindo pela incáico-maia para depois
entrar pelo México Colonial, pelo "clássico mexicano"
(período eclético) e finalmente à arquitetura moderna
que tem colocado êsse país no conjunto dos vanguar-
deiros da manifestação artística mundial.

Da nota de Jayme Mauricio extraímos o seguinte
trecho:



-
Tudo indica que o concurso será mais um teste de in-
teligência entre os inscritos do que um confronto de
soluções técnico-urbanísticas necessárias a um cer-
tame de tal magnitude. Estamos em cima da hora
em que o problema do urbanismo reclama dos pode-
res governamentais uma solução de fato. Uma solu-
ção que faça as escolas programadas funcionarem. A
própria imprensa já tocou no assunto, sinal que a
questão já extravasou para o domínio público, inte-
ressando aos leigos e provocando editoriais. Vemos,
por exemplo uma "Folha da Manhã" da primeira
quinzena de fevereiro:

Novas Técnicas e Materais

o acentuada desenvalvimenta das principais centros
urbanos da país e a oansequente agravamento. de seus
problemas é pravàvelmente a questão. mais invacada
para colocar em faca a posição da urbanista dentro.
da sociedade cantemparânea. Não. é, entretanto, sõ-
mente no âmbito citadino que a intervenção. do urba-
nista é insistentemente solicitada; seu campo de ação
é mais amplo, envolve problemas de planejamento.
regional e intervenções em todos as setores onde a
exploração do solo se faz de forma irracional. A
importância do urbanista em face das próprias carac-
terísticas de nossa civilização é haje ponto pacífico,
reconhecendo-se de modo unânime a necessidade de
estimular-se a planificação contra a improvisaçõo,

Apesar dêsse reconhecimento, enfrentam haje sérias
dificuldades, no país, as cursos destinados à formação
daqueles profissionais. Na Distrito. Federal, consoan-
te denúncia do prof. Paulo Sá, catedrátioo da Facul-
dade Nacional de Arquitetura e Urbanismo, o curso
de urbanismo, post graduado, destinado à engenheiros
e arquitetas, está malogrando de forma lamentável.
Salienta aquele professar que as técnicos formados
pela cursa não têm, reconhecido por lei, a direito
exclusivo de exercerem a função. de urbanista, e so-
frem a concorrência daqueles que «quando muito, se
limitaram a estudar uma cadeira ou uma fração de
cadeira», rejerindo-se à disciplina que existe no curso
de arquitetura. Aponta ainda o eng9 Paulo Sá, entre
os motivas que vêm condicionarulo a malog.ro do curso
de urbanismo do qual é projessor, a organização im-
perfeita do currículo, a pauca importância dada aos
professores, a ausência de assistentes e de verba para
despesas de material, a inadequação do horário e da
local das aulas, considerando que os alunos são. pro-
fissianais que já campletaram cursa su.perior,

A situação em São. Paulo, por outro lado, não. é
melhor, dependendo a formação de urbanistas do
esiôrço autodidata dos interessados em complementar
os conhecimentos rudimentares que recebem. nas fa-
culdades de arquitetura. Verifica-se, assim, que em
matéria de indiscutível imporuincia, as dois maiores
centros de ensino do país pecam pela base: um por
ineficiência e o outro por omissão.

Recebemos da revista inglêsa Architectural Design
uma carta solicitando material referente ao emprêgo
de novas técnicas e materiais ultimamente lançados
no mercado brasileiro de construções. Prentendem os
editores publicar um número especial exclusivamente
sôbre o assunto, abrangendo todo o mundo.

Ressaltam a necessidade de ser assunto original e
recente, podendo inclusive incluir o emprêgo de mate-
riais tradicionais com novas técnicas, bem assim como
equipamento para construção no local, técnicas de im-
permeabilização, rejuntamento e montagem.

Outras informações e correspondência com Rodolpho
Ortenblad Filho - Rua Barão de Itapetininga, 255/
11.°/S. 1.109.

DIFICULDADES NA FORMAÇÃO DE URBANISTAS

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e de Pesquisas
Hospitalares

Foram eleitos a 31 de janeiro último, os seguintes
membros do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e
de Pesquisas Hospitalares, para renovação do terço
da diretoria e dos conselhos fiscal e consultivo da
entidade:

Diretoria: sr. Amauri de Almeida Castanho, eng.
Francisco H. Maffei, dr. José Finocchiaro, enf. Maria
Rosa de Sousa Pinheiro, arq. Rino Levi, dr. Teofilo de
Almeida.

Suplentes: arq. Alfredo Paesani, eng. Alfredo Wil-
ler, sr. Fernando Pereira d'Abreu Braga.

Conselho Fiscal: arq. Francisco Salvador Risaffi, dr.
Joaquim A. Bitencourt Couto, sr. Martinus Pawel.

Conselho Consultivo: dr. Adriano Taunnay Leite
Guimarães, dr. Alipio Correa Neto, dr. Alvaro Guima-
rães Filho, dr. André Roseira de Matos, dr. Corinto
Goulart, dr. Decio de Almeida Cristovão, eng. Ermano
Marchetti, arq. Fernando Martins Gomes, dr. Hilton
Rocha, dr. Jorge Americano, dr. Lauro Monteiro da
Cruz, dr. Mauricio Karman, dr. Matias J. da Gama e
Silva, dr. Otto Bier, eng. Roberto Paulo Richter, dr.
Rodolfo Santos Mascarenhas, eng. Ulisses Pais de Bar-
ros, dr. Zeferino Vazo

COMO PARANINFO DOS ARQUITETOS DE 1956 EM
RECIFE( JOAQUIM CARDOZO ELABORA UMA DAS

MAIS BELAS PÁGINAS SÔBRE ARQUITETURA

O arquiteto Hélio de Queiroz Duarte apresentou à
imprensa o replanejamento do "campus" de nossa Ci-
dade Universitária no Butantã. O novo plano, já
aprovado pelo Conselho Universitário, foi previsto vi-
sando reduzir os prazos das construções e dar aos
erli+icios caráter menos suntuário e mais flexibilidade.
",,"rão gastos nas obras cinco anos e um bilhão de
cruzeiros.

O engenheiro Joaquim Cardozo, além de ser um
dos grandes calculistas de concreto armado que exis-
tem no Brasil, é poeta, ensaísta e crítico de arte.
Bastante famoso pelas exemplares estruturas que tem
calculado para o arquiteto Oscar Niemeyer, Cardozo
sempre dedicou momentos de sua diversa atividade
para os assuntos de arquitetura. Principalmente no
que se refere aos aspectos artísticos e sociais dessa
"arte completa, arte suprema" como diz.

Devido à importância dêsse discurso de paraninfo,
onde Cardozo coloca com sabedoria a largueza de
vistas, além do alto sentido poético, o problema da
arquitetura' contemporânea no Brasil, é que resolve-
mos inserir nêste boletim, na íntegra, tão bela página:

Cidade Universitária

Caros arquitetas.

Deve ser motivo de regosijo para as que recebem
hoje a grau de arquiteto recebê-Ia precisamente no
instante em que o prestígio da arquitetura brasileira



atinge a sua significação mais alta e convincente; não
me reiiro apenas à arquitetura moderna, que, há mui-
to tempo já desfruta de grande conceito internacional,
mas também à arquitetura de nossos tempos de co-
lônia, conservada e valorizada com a boa vontade e
interêsse dos poderes públicos, e pelo eslôrço dis-
pendido de quase 20 anos de trabalho. Deve ser mo-
tivo de contentamento para os arquitetos recém- [or-
mados constatarem que no mesmo momento em que
um profissional contribui no bairro de Hansa, em
Berlim, para a renovação arquitetõnica de um grande
centro urbano europeu, projeta um edifício para a
cidade de Havana, e um outro, - um museu de Arte
M oilerna - para a capital da Venezuela, ilustre con-
seroador do Museu do Louure, em longo e minucioso
estudo, ocupa-se da nossa arquitetura colonial; a con-
sag.ração no estrangeiro da obra de Oscar Niemeyer
e o livro de Germain Bazin sôbre a arquitetura bar-
roca no Brasil são testemunhos da privilegiada situa-
ção em que se mantém essa arte em nosso país, privi-
légio que deveríamos estender a outros ramos da ativi-
dade artística e cultural. Um novo acontecimento não
menos relevante coincide com esta [ormatura; é o de
nos sertões de Goiás iniciar-se a construção da nova
capital do país. Trabalho de urbanização dos mais
arrojados, em.prêsa que marcará entre nós uma nova
etapa no nosso desenvolvimento político e econômico,
Brasilia será a centro de irradiação das fôrças pro-
gressivas que animam, vitalizam nossas fontes produ-
toras e constituem os fundamentos de grandes resui-
todos e esperanças.

Mas, quando mesmo não existissem êsses motivos,
as próprias qualidades da arte de construir, tôdas
fixadas no objetiuo único do confôrto e bem-estar do
simples cidadão e da coletividade em geral, bastariam
para a satisfação daqueles que estão 'na vez de can-
quistar o direito e a capacidade de exercê-ia.

A arquitetura é a arte completa, a arte suprema,
arte cuja grandeza se manifesta em tôdas as civiliza-
ções e culturas: nasceu no campo, no tempo em que
os homens começavam a lavragem da terra, nasceu no
mar, como a própria vida, com os primeiros barcos
que se aventuraram ao mistério das andas e dos hori-
zontes. A ela estão associadas as mais nobres espe-
culações do espírito humano, com ela a homem inves-
tiga o seu destino, sonda os arcanos do espaço e da
matéria, e, inuma tr~nsfiguração contínua, vai-se reve-
lando ao mundo e a si próprio. E' feita para a pr'o-
teção do seu cansaço, para a oficina do seu trabalho,
para o seu repouso derradeiro, mas, sôbre a vigília
ou sôbre o sono, é também o ninho permanente das
fôrças moleculares e do equilíbrio.

A arquitetura que deu a Goethe ainda jovem, dian-
te da catedral de Strassburgo aquêles iluminados pen-
samentos sôbre o construtor Mestre Erunti e que estão
na origem da revalorização do estilo gótico, ao poeta
Paul Valéry as páginas admiráveis de Eupalinos e ao
arquiteto Augusto Perret uma acuidade auditiva tão
extraordinária que o fazia ouvir «o canto dos pontos
de apoio», continua sendo, ainda hoje, a arte de dic-
ção -mais lirica e perfeita, a documento mais com-
pleto da atividade cultural de um povo.

Ela é o Templo do Céu, de Pequim, o Tai-Mahal
de Agra, na l ndia, o Partenon. de Atenas, a catedral
de Burgos, a Tôrre Eiffel, e também o Golden Gate
de São Francisco na Califórnia, o grande transatlân-
tico riscando O horizonte com a linha belissima da
sua proa, 'o avião a, jato na seu vôo monumental.

Ela é cimento, pedra e areia; é vidro, ferro e alu-
mínio; é a membrana vibrante, a espectro de uma
equação funcional, a forma pura e harmoniosa mer-
gulhada no espaço de Hilbert.

Não pode hauer campo mais vasto para a nossa
curiosidade e a vossa investigação, não pode haver
domínio mais atraente e sedutor para a vossa sensi-
bilidade. Tendes nas mãos agora, e no espírito, um
mundo de materiais e de leis matemáticas e estéticas
que ides utilizar na vida, que ides experimentar como
profissionais. Porque é no Erlebnis, isto é, na expe-
riência vivida, que residem tôdas as vontades, tôdas
as tendências e liberdades contidas, determinadas no
âmbito das possibilidades físicas. Do que estou a
dizer se verifica que a experiência que vos indico não
é apenas a que resulta do emprêgo de um formulário,
nem a que fica estéril, prisioneira dentro de normas
obsoletas, mas a que nos é ditada pela intuição e pelo
espírito de invençãa; e para maior validez do que
vos digo, reproduzo aqui as palavras de Philip Frank:
«Em sua atividade própria, a físico é sempre um
pragmatista no que diz respeito ao verdadeira. Ne-
nhuma experiência poderia estabelecer uma coinci-
dência entre abjeta e pensamento. A experiência é
feita de «erlebnisse» e não de objetas; não possuimos
ob jetos para estabelecer com êles a coincidência men-
cionada. O físico apenas campara experiências vivi-
das com experiências vividas; a verdade de uma teo-
ria êle a contraia mediante «concorsiãncias e coin-
cidências».

O que está aí aplicada pode ser estendido ao ar-
quiteto e ao engenheiro po,rque ambos trabalham num
campo tão suscetível de modificações como o da física,
tendo mesmo com esta relações muita íntimas; o ar-
quiteta está hoje dependendo das modernas invenções,
dos sempre renovados processos construtivas que lhe
dão meios para a criação de novas formas, elementos
para a formação de ambientes mais campatíveis com.
a vida moderna; a arquiteto está sujeuo a outras leis
mais complicadas ainda, leis de ordem psicológica e
social, leis surgidas de correspondências e concor-
dâncias mais vagas e fugidias do que as da física; a
experiência de um arquiteto deve ser portanto vivida,
instruula pelo g.ôsta artística, pela intuição das so-
luções mais justas e adequadas.

Compreende-se assim como é complexa a profissãa
do arquiteta e porque ela representa uma soma de
atividades que abrange um g.rande número de disci-
plinas, que vão desde a teoria da elasticidade às téc-
nicas do som, do [rio, das instalações elétricas, etc.;
a profissão do arquiteto é coordenadora de outras
profissões, não como simples articulação sem com-
promisso, mas visando o fim precipuo da beleza e da
harmonia, um sentido plástico para os espaças habi-
táveis, sentido que realize essa aliança, sempre alme-
jada e muito paucas vêzes canseguida entre espírito
e matéria.

Ao arquiteto cabe pais uma grande missão na vida
e eu que tenho sido até hoje um simples auxiliar de
arquiteto sou quem vos diz, eu um simples engenheiro
de estruturas que dedicou à boa causa arquitetônica
mais de vinte anos de trabalho e algumas horas de
angústia, e que escolhestes paraninfo de vossa for-
matura. M as como engenheiro a serviço par tanto
tem.po dessa arte tão ilustre e verdadeira me sinto
com. credenciais bastantes para acolher-vos, em nome
das arquitetos, no seio dessa profissão nobilíssima que
preferistes.

Joaquim Cardozo



Revista das .Revistas
lnterbau - Berlin

Recebemos mais um boletim referente à três pro-
[etos de habitações coletivos.
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corte nota-se que as salas ocupam um andar
e meio, sendo o pé direito dos quartos
de 2,70m. - Arquiteto Pierre Vago, França.

Abaixo, bloco assimétrico, com J O apar-
tamentos por andar de diversos tipos. Ape-
nas dois conjuntos de circulação vertical, de
um elevador cada. - Arquiteto Alvar Aalto,
Finlândia.

Residências térreas cercados por muros criando pátios íntimos individuais. - Arquiteto Eduard Ludwig, Alemanha.

lA CONSTRUCTION MODERNE
Dezembro 1956 - França

Salão de Exposição de Nice - Arq. Richard
Laugir - Estrutura, Pelnard et Considere.

O edifício será constituído de duas partes, o
salão pràpriamente dito de J 54 x 94 m de arcos
de concreto em shed, vestíbulo, salas de conferên-
cias e administração constituíndo a fachada mo-
numental.
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SÃO PAU L O

Notícias da Secretaria

As Comissões de Trabalho do I.A.B. para êste ano.

Segundo decisão da Diretoria atual do I.A.B. as di-
ferentes tarefas de todo o gênero que são peculiares
à atividade dos arquitetos, serão organizadas e siste-
matizadas por Comissões especiais, dirigidos por um
membro da Comissão Fiscal. É esta, até o momento,
a formação das diferentes comissões.

SEÇÃO DE ASSUNTOS INTERNOS
(Conselheiro José Augusto Belucci).

a - Comissão de Sede - Ricardo Sievers.
b Comissão de Exposições - Eduardo Kneese

de Mello; David Libeskind.
c - Comissão de Exposição de Materiais - Wil-

son Maia Fina.
d - Comissão de Divulgação - Rodolpho Or-

tenblad Filho; Alfredo S. Paesani; Eduardo
Coronc, Carlos Alberto C. Lemos.

e - Comissão de Biblioteca - Jorge Wilheim.
f - Comissão de Finanças - em constituição.

Boletim Mensal N.O 37 Março de 1957

Redatores: Arq. Alfrede Paesani - Arq. Carlos A. C. Lemos

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

2 - SEÇÃO DE ASSUNTOS EXTERNOS E GERAIS
(Conselheiro Eduardo Corona).

a - Comissão de Cultura - João B. Vilanova
Artigas; Léo Ribeiro de Moraes; Marcial
Fleury de Oliveira; Luiz Saia; Eduardo Co-
ronc. Carlos Brasil Lodi; Lauro Bastos Bir-
kholz, Wilson Rodrigues de Moraes; Alfredo
Paesani; Livio l.evi, Geraldo de Castilho Hun-
gria; Mario Lorenzetti (Representante do
GFAU).

b - Comissão de Defesa da Clnsse - Marcial
Fleury de Oliveira; Alberto Rubens Botti;
Luiz Saia, Joaquim V. Cordeiro Ferrão.

c - Comissão do Código de Obras - Wilson
Maia Faria.

3 - SEÇÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
(Conselheiro Plínio Croce).

a Comissão de Recepção - Oswaldo Corrêia
Gonçalves.

b Comissão de lntercôrnbio - Rino Levi.

Notícias
Adotado pela U.I.A. a Regulamentação dos Concursos
Internacionais de arquitetura e urbanismo

Durante a última reunião do Bureau da U.I.A. em
Paris foi anunciado que a Regulamentação dos Con-
cursos Internacionais de Arquitetura e Urbanismo foi
aprovada e adotada pela União, fato êsse que facili-
tará de muito o trabalho e a luta por suas reinvidi-
cações aos arquitetos e suas organizações de classe
de todos os países flllcdoe à U.I.A.

Galerias de Circulação

Foi promulgada a lei municipal n.? 5. 114 que obri-
ga a construção de galerias nos edifícios que se cons-
truirem em ruas do centro da cidade. As ruas de São
Bento e Direita estão incluídas nêsse plano urbanísti-
co. São Paulo, enquanto espera pacientemente o
seu Plano Diretor, vai ganhando, de vez em quando,
uma leizinha como esta. Tão cedo não serão demoli-
dos os prédios do Banco do Brasil, o Martinelli e ou-
tros grandes edifícios já levantados antes que nossos
urbanistas cogitassem de tal galeria sob os novos pré-
dios. Pelo visto, teremos passagens alternadas com
edifícios nos alinhamentos, fato que em vez de ajudar
irá atrapalhar o trânsito.



firmas individuais
firmas coletivas:

a) com capital realizado até
Cr$ 1.000.000,00 Cr$ 1.500,00

Cr$ 800,00

Arquitetos de São Paulo premiados no Concurso In-
ternacional para um Hotel de Turismo no Paraguay

Grande repercussão está tendo em nosso meio o
resultado dêsse Concurso realizado pelo Instituto de
Previdência Social do Paraguay para um hotel de Tu-
rismo a ser construído em Assunção.

O resultado foi o seguinte:
1.°) lugar: Arq. Rubens G. Carneiro Via na, Adolfo

Rubio Morales e Ricardo Sievers de São Paulo-Brasil;
2.°) lugar: Arq. Jaime Larrain Valdez, Julian Scheverria,
Herman Manriquez e Frederico Lorca, do Chile; 3.°
lugar: Arq. José de Souza Reis, do Rio de Janeiro;
4.° lugar: Arq. Rubem A. Dufam, do Uruguay.

O primeiro prêmio concedido tem o valor de 4.000
dólares e os vencedores terão o contrato de desen-
volvimento do projeto definitivo.

Curso de Estética da Arquitetura, pelo Arquiteto
Mario Russo

O arquiteto Mario Russo,chefe do planejamento da
Cidade Universitária de Recife e inscrito no Concurso
para a Cadeira de Composição da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,
realizará a partir do dia 19 de março, no salão do
Instituto de Cultura ítalo-Brasileiro, à Rua 7 de Abril,
230 - 5.° andar, um curso de Estética da Aarquitetura
que constará de 12 aulas, obedecendo o seguinte
programa:

1) A problemática arquitetônica. 2) Expressões con-
tínuas e transitórias. 3) Comparações, formas e con-
teudísticas. 4) A arquitetura e as outras artes. 5\
Arquitetura e cultura. 6) Prioridade de expressões.
7) A arquitetura e as doutrinas filosóficas. 8) A ar-
quitetura e os movimentos religiosos. 9) A arquitetura
e as organizações políticas. 10) Objetivismo e sub-
jetivismo. 11) Evoluções e não progresso. 12) A rea-
lidade humana e a arquitetura. As inscrições, intei-
ramente gratuitas, podem ser feitas na sede do Insti-
tuto, onde realizar-se-á o curso. Aos inscritos que
frequentarem duas terças partes das aulas será forne-
cido um certificado de freqüência. As conferências se-
rão tôdas as 3as. feiras às 21 horas.

Novas taxas e anuidades no Conselho Regional de En-
genharia e Arquitetura

Recebemos da C.R.E.A. da 6.° Região a seguinte
comunicação:

Para conhecimento dessa entidade e divulgação en-
tre os associados, tenho o prazer de comunicar a V.S.
que êste Conselho está procedendo ao recebimento da
anuidade relativa ao exercício do corrente ano, que
de acôrdo com a Lei n.? 3.097, de 31 de janeiro de
1957, foram fixadas de conformidade com a tabela
abaixo:

ANUIDADE DE PROFISSIONAL
ANUIDADE DE FIRMAS:

Cr$ 200,00

b) com capital superior a
Cr$ 1.000.000,00 Cr$ 3.000,00

O recolhimento da anuidade em aprêço deverá ser
feito na Tesourada dêste Conselho, à Rua Barão de
Itapetininga, n.? 88 - 7.° andar, nos dias úteis, das
13 às 17 horas, exceto aos sábados, até 31 de março,
após o que, estarão sujeitos ao acréscimo de 20 % a
título de mora.

Para o pagamento da anuidade de firmas coletivas
é obrigatória a apresentação da seguinte declaração
em papel da própria firma e subscrita por diretor, só-
cio ou representante habilitado, nos têrmos abaixo:

"Ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
da 6.° Região.
Para os fins do disposto no artigo 1.° da Lei n.?
3.097, de 31 de janeiro de 1957, vimos declarar
que o capital realizado desta firma, nesta data é
de Cr$ (por extenso)".

A moda de padronização de edifícios públicos pe-
gam. Telegrama de Goiania nos conta que: "O
Departamento de Assistência aos Municípios enviou
ofício à Secretaria de Viação e Obras Públicas,
solicitando-lhe colaboração no sentido de mandar
elaborar, para distribuição gratuita aos municípios,
plantas de prédios de prefeitura, forum, cadeia pú-
blica, mercado municipal, estação rodoviária, ma-
tadouro e casa para alojamento de destacamento
policial.

Essas plantas serão elaboradas em dois tipos, sendo
um para os municípios cujas sedes sejam mais desen-
volvidas e outra para as cidades menores. O Depar-
tamento de Assistência aos Municípios pretende, assim,
cooperar com as administrações municipais, facilitan-
do-Ihes meios para a construção de edifícios públicos,
bem como possibilitando a padronização dêsses edi-
fícios.

A sede do Departamento de Assistência aos Municí-
pios foi visitada pelo major Mauro Borges Teixeira,
que solicitou dados sôbre os objetivos e o sistema de
funcionamento dêsse órgão do Estado, a fim de en-
viá-Ios ao Rio Grande do Sul, cujo govêrno está inte-
ressado em organizar um serviço dessa natureza".

Será publicado até o fim dêste ano o volume de tra-
balhos enviados para o 5.° Congresso da U.I.A.

Apesar da transferência do 5.° Congresso da U.I.A.
para 1958, acreditam os organizadores do mesmo que
todos os trabalhos enviados para êste Congresso que
se realizaria em Moscou, primeiro, em Paris, depois
e agora em lugar a ser determinado para 1958, que
ainda êste ano poderá ser publicado o volume com
tôdas as teses enviadas para o conclave, facilitando
assim a divulgação e os debates durante o mesmo.

A construção de garagens nas novas edificações
da Capital

O prefeito da Capital enviou, para estudo e apre-
ciação da Câmara dos Vereadores, projeto de lei que
"estabelece obrigatoriedade de se construirem, nas
novas edificações, garagens e espaço para estoclono-
mento, carga e descarga de veículos".

Ficam excluídos os edifícios que se erigirem na área
central da Cidade, delimitada por perímetro fixado
em lei.

Em sua exposição de motivos à Edilidade, o prefeito
salienta que a finalidade do aludido projeto é a de
assegurar facilidades para o estacionamento de auto-
móveis, desimpedindo, dessa forma, os logradouros pú-
blicos das operações de carga e descarga de veículos.

lamentável Notícia

7.



o projeto de lei § I" - Se o prédio fôr misto, à parte que contiver
apartamentos destinados à habitação, aplica-se a exi-
gência do item !, e à parte do edifício destinada a
outros fins, aplicam-se as regras do item 11 deste
artigo.

§ 2° - A Prei eitura poderá exigir as modifica-
ções dos projetos que considerar necessárias para as-
segurar o conveniente acesso e movimentação dos veí-
cu.los. Entende-se como sendo de 25 metros quadra-
dos a superfície mínima de estacionamento por veí-
culo. .

Art. 29 - As exigências do artigo 19 não serão
aplicadas: 1 - quando o lote apresentar testada ou
largura inierior a 10 m [de: metros) 016 profundi-
dade inierior a 30 m (trinta metros); 11 - quando
o lote estiver situado a menos de 50 m (ci nquenta
metros) do alinhamento de via principal de trafego,
a juizo da repartição municipal competente; 111-
aos imáreis lindeiros ao perimetro da zona central,
referido no artigo 19, considerando-se, para o efeito
desta lei, como parte integrante dessa zona, os trechos
das avenidas mencionadas no parágrafo único do art.
19 do decreto-lei n9 92, de 2 de maio de 1941.

Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogados as disposições em contrário.

t o seguinte o teor do referido projeto:

Art. 1~ - Os edifícios que se eriguem, a partir
da data desta lei, em qualquer das zonas da Cidade,
excluula; apenas, a área central delimitada pelo peri-
metro fixado pela lei 3.783, de 5 de julho de 1949,
e pela lei 4. 254, de 19 de julho de 1952, serão dota-
dos de garagem ou espaço para estacionamento, car-
ga e descarga de veículos, na seguinte conformidade:
1 - os prédios de apartamentos destinados à habi-
tação serão dotados de garagem para a guarda de
automóveis de uso pessoal de seus moradores, à razão
de um carro para cada três apartamentos excedentes
de seis; II - os prédios destinados a outros fins,
que não o de residência, serão dotados: a} de espa-
ço, servido por entrada adequada, destinada a carga
e descarga de caminhões, proporcionando à razão de
um veículo para cada 2.000 metros quadrados de
superfície de pavimento; e b) garagem ou espaço
para estacionamento de automóveis de passageiros à
razão de um carro para cada 500 mZ (quinhentos me-
tros quadrados) l. 000 mZ (um mil metros quadrados
iniciais de construção.

L O C I O CONCURSO BRASILIAV E N C E O D EC O S T A

Ata da Comissão Julgadora: "Levando em consideração o que vem de ser enun-
ciado o Juri selecionou 4 projetos que, até certo pon-
to, preenchem os critérios enumerados:

N.O 2 - De Boruch Milman, João Henrlque Rocha
e Ney Fontes Gonçalves; N.o 8 - De M. M. M. Roberto;
N.o 17 - De Rino Levy, Roberto Cerqueira Cesar e
L. R. Carvalho Franco; e N.o 22 - De Lúcio Costa.

"O Juri deparou com uma tarefa difícil, ao tentar
estabelecer uma classificação dos projetos, segundo
os aspectos funcional e plástico. Realmente, desde lo-
go foi constatada uma contradição. t que enquanto
certos projetos podiam ser escolhidos tendo em vista
determinadas qualidades de ordem funcional ou mesmo
pelo conjunto de dados funcionais, se encarados no seu
aspecto plástico, não se mostravam igualmente satis-
fctórios. Outros projetos, preferíveis sob o ângulo ar-
quitetural, deixavam a desejar quanto ao lado fun-
cional.

"O Juri procurou encontrar uma concepção que
apresentasse unidade e conferisse grandeza à cidade,
pela clareza e hierarquia dos elementos. Na opinião
de seus membros, o projeto que melhor integra os ele-
mentos monumentais na vida cotidiana da cidade, co-
mo Capital Federal, apresentando uma composição
coerente, racional de essência urbana - uma obra
de arte é o projeto de n.? 22, do sr. Lúcio Costa.

"O Juri propõe seja o primeiro prêmio concedido
ao projeto do sr. Lúcio Costa.

"Para o 2.° prêmio, propõe o projeto de n.? 2 - de
Boruch Nilman e outros - que apresenta uma densi-
dade conveniente, agrupando, maneira feliz, as ha-
bitações na beira do lago. Propõe, em seguida, se-
jam reunidos o 3.° e o 4.° prêmios e atribuídos aos
projetos de -n.? 17 - por apresentar uma alta quali-
dade clássica, em harmonia com uma grande compe-
tência técnica -'- e de n.? 8 - por sua ampla pesquisa
de desenvolvimento regional e seus estudos aprofun-
dados dos problemas econômicos e administrativos.

"O Juri propõe, finalmente, seja concedido o 5.0
prêmio aos seguintes projetos: n.? 24 - de Henrique

"A Comissão Julgadora do Concurso para escolha
do Plano-Piloto da Nova Capital do Brasil, sob a pre-
sidência do dr. Israel Pinheiro e constituída dos srs.
Sir William Halford, André Sive, Stano Papadaki, Os-
car Niemeyer, Luís Ildebrando Horta Barbosa e Paulo
Antunes Ribeiro, de acôrdo com o respectivo edital do
Concurso, tendo encerrado seus trabalhos, apresentou
o seguinte relatório de classificação dos concorrentes:

"O Juri realizou diversas reuniões a fim de escolher,
entre os 26 projetos apresentados, o que melhor serve
para base da nova Capital Federal. Inicialmente, pro-
curou o Juri definir as suas atribuições. De um lado
considerou-se que uma capital federal, destinada a
expressar a grandeza de uma vontade nacional, de-
verá ser diferente de qualquer cidade de 500 mil ha-
bitantes. A capital, cidade funcional, deverá, além
disso, ter expressão arquitetural própria. Sua princi-
pal característica é a função governamental. Em torno
dela se agrupam tôdas as outras funções e para ela
tudo converge. As unidades de habitação, os locais
de trabalho, os centros de comércio e de descanso se
integram, em tôdas as cidades, de uma maneira racio-
nal, entre êles mesmos. Numa capital, tais elementos
devem orientar-se - além disso - no sentido do pró-
prio destino da cidade: a função governamental.

"O Juri procurou examinar os projetos, inicialmente,
sôbre a plano funcional e, em seguida, do ponto de
vista da síntese arquitetônica.

a) Os elementos funcionais são:
1) a consideração dos dados topográficos; 2) a ex-

tensão da cidade projetada, em relação com a densi-
dade de habitação (escala humana); 3) o grau de in-
tegração, ou seja, as relações dos elementos entre si;
e 4) a ligação orgânica (plano regional).

b) A síntese arquitetual compreende:
1) composição geral; 2) expressão específica da

sede do govêrno.



E. Mindlin e Giancarlo Palanti; n.O 26 - de Cons-
trutécnica S.A., e n.? 1 - de Carlos Cascaldi, João
Vila Nova Artigas, Mario Wagner Vieira e Paulo Ca-
margo de Almeida.

"Em anexo, um resumo das apreciações que servi-
ram de base à seleção dos projetos premiados. Rio,

16 de março de 1957. (aa.) Israel Pinheiro, Sir
William Halford, Stano Papadaki, André Sive, Luís
Ildebrando Horta Barbosa e Oscar Niemeyer".

O arquiteto Paulo Antonio Ribeiro apresentou seu
voto em separado.

Concurso público de ante-projeto para a construção
de um edifício destinado à "Casa do Trabalhador"

A Secretaria de Obras, de acôrdo com a determina-
ção do sr. Prefeito, faz saber que se acham abertas
as inscrições para concurso de ante-projeto para a
construção de edifício destinado à instalação da "Casa
do Trabalhador" em terreno situado no prolongamen-
to da Rua Jequitinhonha em Vila Maria (pl. n. 15.523
- G - 468 do Dep. de Urbanismo).

O concurso obedecerá as condições abaixo espe-
cificadas:

e) O encarregado da recepção dos trabalhos numerará cada
sobre-curto recebida e entregará ao portador um recibo com o
mesmo número.

VII
A Secretaria de Obras designará dois (2) membros assessores

para atender às consultas, verificar e receber os trabalhos.
As consultas somente serão respondidas quando formuladas por

escrito até os dois últimos dias da data marcada para a entrega
dos ante-projetos.

VIII
Os onte-prcjetcs que não corresponderem com exatidão quanto

à sua apresentação, escala ou qualquer outra falta que implique
na inobservância das bases dêste edita I, serão excluídos do een-
curso pela comissão julgadora.

IX
Somente poderão cancorrer os profissionais legalmente habilita-

dos no Brasil, nos termos da letra "b" do art. 30 do Decreto
Federal 23.569 de 11 de dezembro de 1933, e de acôrdo com
a Decreto·lei n.o 8.620 de 10 de janeiro de 1946.

11
Os concorrentes ao se inscreverem receberão cópia da planta

do terreno devidamente cotada, programa e dados relativos ao
concurso, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição no
valor de Cr$ 1.000,00, na seção administrativa do Departamento
de Obras, sito à Av. Ipiranga 795, 7.0 andar.

111
Os concorrentes terão tõda a liberdade artística de composição,

desde que observem o programa mínimo abaixo discriminado:
1.0 - Auditória fechado com capacidade para 6.000 especrc-

dores sentadas.
2.0 - Salão restaurante e anexos, com capacidade para 400

pessoas.
3.0 - Salas para concêrtos e teatro para amadores, com capa-

cidade respectivamente para 1.200 e 600 pessoas.
4.0 - Salas para instalação de cada um dos Sindicatos da

Capital (100 m2 para cada Sindicato) com previsão de aumento
futuro (Atualmente 74 Sindicatos).

5.0 - Acima das sedes dos Sindicatos instalação de dormitório
com W.C. e chuveiro e hospedagem para 200 pessoas, no mínima
(Hotel tipo popular).

6.0 - Deverá ser estudada a circulação exterior considerando
as vias de aceesso e áreas de estacionamento.

IV
Serão exigidos obrigatória e exclusivamente, os seguintes dese-

nhos:
a) Desenho de planta de locação e situação. Escala 1: 500.
b) Desenhos de plantas de todos os pavimentos na escala de

1: 200.
c) Desenho de cortes e de tôdas as fachadas em escala de

1: 200.
d) Perspectivas reais de dois (2) ângulos indicados na planta

fornecido pela Prefeitura. Uma terceira de livre escolha do een-
corrente.

e) Memorial descritivo. Relação das áreas úteis e total do
edifício separando a área do auditório.

f) Os desenhos deverão ser montados em chapa de madeira
compensada, sem molduras e apresentados em cópias heliográficas.
Acabamento monocrômico.

g) No memorial deverá canstar a declaração expressa do con-
corrente de que se sujeita a tôdas as candições do presente edital,
bem como à abservância das pasturas municipais.

V
Não serão admitidas variantes de um mesmo ante-projeta, po-

dendo, entretanto o concorrente apresentar mais de um ante-pro-
jeta.

As inscrições encerrcr-se-êo na Secretaria de Obras, à Rua Boa
Vista, 63, 7.0 andar, às 17,30 horas, do dia 2 de maio de 1957,
dia em que haverá uma sessão solene presidida pelo sr. Prefeito,
com o comparecimento de todos os interessados.

O prazo de entrega dos trabalhos será até as 17,30 do dia
3 de junho de 1957.

X
As despesas com a execução dêste concurso correrão por conta

da verba 400.88.94, item 487.
XI

A Comissão iulgadora será constituída por um representante:
1) da Câmara Municipal;
2) do Senhor Prefeito (Arquiteto);
3) do Instituto de Arquitetos - Seção de São Paulo;
4) do Instituto de Engenharia;
5) da Delegacia Regional do Trabalho.

XII
Os nomes dos membros da Comissão julgadora serão publica-

dos dentro de 30 (trinta) dias. E' vedado aos membros da Ce-
missão e aos seus dependentes, colaborarem, sob qualquer forma
na execução do ante-projeto ou quebrar o sigilo do mesmo.

XIII
No caso de impedimento do representante de qualquer das en-

tidades acima referidas, deverá ser feita pela mesma a indicação
do substituto, no prazo de 3 (três) di ••s, findo o que ficará o
preenchimento de livre escolha do Sr. Prefeito.

XIV
A Comissão julgadora terá 30 (trinta) dias no máximo, para

classificação dos ante-projetos e apresentação de seu laudo de·
vidamente justificado.

XV
Na eventualidade de não apresentarem os trabalhas grande

merecimento a critério exclusivo da Comissão julgadora, poderá
esta decidir não sejam conferidos prêmios.

XVI
A Comissão julgadora é soberana em seu pronunciamento e sua

decisão irrecorrível.
Os membros da Comissão não receberão remuneração.

XVII
Serão conferidos os seguintes prêmios aos classificados:
1) c-s 500.000,00 ao classificado em 1.0 lugar.
2) c-s 300.000,00 ao classificado em 2.0 lugar.
3) Cr$ 100.000,00 ao classificado em 3.0 lugar.
4) Cr$ 70.000,00 ao classificado em 4.0 lugar.
5) Cr$ 30.000,00 ao classificado em 5.0 lugar.

XVIII

VI
Os ante-projetos e demais documentos deverão ser entregues

em envoltório de papel branco acompanhados de sobre-corte em
côr branca e lacrada, contendo:

a) Nome do autor ou autores do ante-projeto, com firma re-
conhecida.

b) Enderêço.
c) Número de carteira profissional.
d) Os elementos do projeto, a envólucro, e a sobre-carta, não

deverão trazer assinatura, iniciais, timbres ou qualquer outra
marca distintiva.

Ao classificado em 1.0 lugar caberá a execução do projeto defi-
nitivo de acõrdo com o ente-projete e respectivo memorial descri-
tivo, bem como fiscalizar a execução do mesmo, em colaboração
com O Departamento de Obras da Prefeitura, mediante contrato
a ser restabelecido na época em que far determinada a construção;
os honorários serão estabelecidos de acôrdo com a tabela reco-
mendada pelo Instituto de Arquitetos para as atribuições que fo-
rem conferidas ao contrato, sendo o valor do prêmio deduzido do
total. O concorrente classificado em 1.0 lugar não poderá ser
contratante ,da execução das obras, nem ter ligação de espécie
alguma com entidade incumbida de tal tarefa.

XIX
Os prêmios serão pagos dentro do prazo de 30 dias a contar

da data do julgamento, ficando a Prefeitura proprietária dos
cnte-prc[etos premiados.
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Revista das Revistas

KENCHIKU BUNKA -
Japão - Outubro 1956

Três prédios de Prefei-
turas Municipais construi-
dos após a guerra ates-
tam o rápido ressurgimen-
to da noçõo nipônica.

Êsses três edifícios, pro-
jetados pela firma Nikken
Sekkei Komu, revelam um
perfeito conhecimento da
técnica do concreto ar-
mado.

Prefeitura de Hiroshima
Prefeitura de Chikugo
PrefeÚura de Noeboko

EDllIZIA MODERNA - Itália N.o 59

Apresentação completa do Ia conhecido Centro
Técnico da General Motors - Arq. Eero Saarinen
e outros.

Torre de água em aço inoxidável.

HOMBRE Y EXPRESSIÓN
Venezuela

Dirigido pelos arquitetos Carlos Raul Villanueva,
Ramón losada Dominguez e Juan Pedro Posani,
esta nova publicação abrange todos os campos do
arte, desde arquitetura e urbanismo até folclore.

O presente número apresenta-nos: a) um exten-
so estudo geo-estenográfico sôbre os índios Piavoas,
dando especial atenção à sua arquitetura simples
mos intuito mente racional;

b) um estudo sôbre o plcnlílcoçôc da Guiana
Francesa por Maurice Rotival;

c) edifício de apartamentos em Altamira de
autoria dos arquitetos Guinand e Benacerrcf.

Completam o número artigos sôbre a quarta
dimensão em arquitetura (Arq. Posani), móveis mo-
dernos, arte obstrotc, etc.

ARCHITECT ANO BUllDER
Dezembro 1956 - África do Sul

Boa publicação sul-africana contendo material de
material de surpreendente vitalidade e bom em-
prêgo de materiais.

Residência na Rhodésia do Norte - Arq. Koppel
Brown.

Edifício a ser construido na cidade do Cabo,
com estrutura de concreto exterior - Arqs. Meiring
e Naude.
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Notícias da Secretaria ,

RESULTADO SATISFATÓRIO DA ASSEMBLÉIA DO
CONSELHO DIRETOR DO I.A.B. NO RIO, CONSEGUI-
DO GRAÇAS A INTERVENÇÃO DO DEPARTAMENTO
DE SÃO PAULO.

No dia 12 de abril p.p. a Secretaria do Conselho
Diretor do I.A.B. no Rio, distribuiu o seguinte comu-
nicado:

o Conselho Diretor do IAB, ontem reunido, tendo
em vista os elevados propósitos de congraçamento dos
arquitetos e certo de que dentro dêsse critério tem
agido na apreciação dos assuntos atinentes à classe,
resolveu, por unanimidade:

1, aprovar um voto de confiança ao Sr. Presiden-
te pela maneira como vem conduzindo o IAB;

2. congratular-se com o Departamento de São
Paulo pela sua manifestação em pról da união
de todos os arquitetos, expressa no ofício ane-
xo, o qual traduz o verdadeiro espírito que de-
ve animar a todos que, sinceramente empenha-
dos em prestigiar o nosso Instituto, contribuem
pma elevar o bom nome da arquitetura bra-
sileira;

3. considerar encerrado o assunto relativo ao con-
curso para o Plano Pilôto de Brasília com a
resolução unânime dos membros do Conselho
Diretor e. de todos mquitetos presentes à reu-
nião real izada em 19 de março pp., constan-
te da nota oficial do IAB, amplamente divul-
gada pela imprensa desta Capital e dos Esta-
dos e assim redigida:

Boletim Mensal Abril de 1957N.O 38
Redatores: Arq. Alfredo Paesani - Arq. Carlos A. C. Lemos
Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

"O Conselho Diretor do Instituto de Arquitetos
do Brasil, em sessão realizada em 19 do cor-
rente, deliberou, por unanimidade:

1) um voto de congratulações e irrestrita soli-
dariedade ao arquiteto Paulo Antunes Ri-
beiro, pela sua atuação como membro re-
presentante do Instituto de Arquitetos do
Brasil na Comissão Julgadora do Concurso
para o Plano Pilôto de Brasília;

2) congratular-se com os autores dos Planos
que obtiveram classificação no Concurso,
assim como com os demais concorrentes
pela colaboração para a grandiosidade
do referido Concurso;

3) sugerir à Companhia Urbanizadora da
Nova Capital S.A. a publicação de todos
os trabalhos apresentados, pelo interêsse
cultural dos mesmos.

Rio de Janeiro, 20 de março de 1957"

Estiveram'presentes à reunião os Snrs. Presidentes dos
Departamentos de São Paulo e de Pernambuco, tendo
êste último, ao aprovar as resoluções tomadas, salien-
tado a sua solidariedade à atitude assumida pelos
arquitetos de São Paulo, pelo elevado espírito de
classe expresso no ofício que acabava de ser lido.

A Secretaria



IMPORTANTE RESOLUÇÃO RESGUARDANDO OS INTERÊSSES DA CLASSE, BAIXADA PELO CONSELHO FEDERAL DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA

o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto n.? 23.569, de 11 de dezembro de 1953 e
Decreto-lei n.? 8.620, de 10 de janeiro de 1946; e,

Considerando que a avaliação de bens móveis e
imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas
e instalações industriais, obras e serviços de utilidade
pública, etc., é matéria essencialmente técnica e eco-
nômica;

Considerando que, a avaliação desses bens é fun-
ção técnica, e específica do engenheiro, em suas di-
versas especializações, do arquiteto e do agrimensor,
dentro das respectivas atribuições fixadas em lei;

Considerando que, essa atribuição e competência
Ihes é assegurada pelo estudo de matérias, de acôrdo
com os respectivos currículos escolares, que as habilita
para tal mistér, tais como topografia, geologia, mecâ-
nica dos solos, construção civil, estabilidade, tecnologia
civil e mecânica, máquinas, legislação, direito admi-
nistrativo, contabilidade, economia política etc.;

Considerando a grande responsabilidade dos pro-
fissionais que trabalham em tais assuntos e a necessi-
dade de ser considerada essa responsabilidade pro-
fissional como base real para serem observados os
princípios de ética e a cominação de penas nos in-
fratores, resolve:

Art. 1.°) Para os efeitos desta Resolução define-se:

a) Vistoria - é a constatação de um fato, median-
te exame e descrição minuciosa dos elementos que o
constituem, sem a indagação das causas que o moti-
varam;

b) Perícia - é o ato da apuração das causas reais
ou mais prováveis que motivaram determinado evento;
pelo que a perícia constitui a consequência direta de
uma vistoria;

c) Avaliação - é a determinação técnica do va-
lor de um bem ou de um direito; pelo que a avaliação
constitui a consequência de uma vistoria e possivel-
mente, também, de uma perícia;

d) Arbitramento - é a decisão indicada por um
técnico entre duas ou mais proposições controvertidas,
apresentadas por peritos ou avaliadores.

Art. 2.°) Compreende-se como da atribuição dos
engenheiros, em suas diversas especializações, dos ar-
quitetos e dos agrimensores, dentro das respectivas
atribuições fixadas em lei, as vistorias, perícias, ovo-
Iiações e arbitramentos relativos a bens e imóveis, suas
partes integrantes e pertences, máquinas e instala-
ções industriais, obras e serviços de utilidade pública
e bens e direitos que de qualquer forma, para a sua
existência ou utilização, seja atribuição das profissões
do engenheiro, arquiteto e agrimensor.

Art. 3.°) Para todos os efeitos, tais atribuições são
exclusivas dessas profissões.

Art. 4.°) Aos profissionais de grau superior, men-
cionados nesta Resolução, de determinadas especiali-
dades que a data da publicação desta Resolução, pro-
varem perante os Conselhos Regionais de Engenharia
e Arquitetura terem exercido atividades em vistorias,
perícias, avaliações e arbitramentos em especialidade
diversa doe suas, é assegurado o direito de continua-
rem o exercício dessas atividades.

Art. 5.°) Os Conselhos Regionais, de Engenharia
e Arquitetura, proporão ao Conselho Federal a ado-
ção das medidas necessárias para a realização de
vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos nos Mu-
nicípios onde não houver profissionais de grau supe-
rior ou seu número fôr julgado insuficiente.

Art. 6.°) As infrações à presente Resolução serão
punidas de acôrdo com as penalidades previstas nos
decretos regulamentadores, inclusive caso de acober-
tamento do exercício ilegal.

Art. 7.°) Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, sendo revogada as disposições em
contrário.

Perícias, vistorias, avaliação e arbitramento só po-
dem ser feitos por engenheiros, arquitetos e agrimen-
sores.

PRIMEIRO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA E DE TÉCNICAS HOSPITALARES

Alguns esclarecimentos a respeito dêsse Conclave:

111) - O local será precisamente o Anfiteatro das
Policlínicas de Genebra e tôda a correspon-
dência deverá ser enviada para Caixa Pos-
tal, 239, Genéve 2 (Cornavin), Suissa.

IV) O objetivo essencial dessa Reunião Interna-
cionol será o seguinte:

Sob os auspícios da Federação Internacional de Hos-
pitais e da União Internacional de Arquitetos - U.I.A.
e com a assistência da organização Mundial da Saúde,
será realizado êsse Seminário em Genebra, de 9 a 19
de Setembro de 1957.

I) - Podendo assistir ao Seminário tôdas as pes-
soas interessadas na construção de hospitais:

"A orqcnizcçôo hospitalar constitue um serro
problema para grande número de países.
Primeiramente a determinação do programa
é questão delicada, porque comporta, de iní-
cio, a fixação do número de leitos para uma
população dada, a importância relativa que
tem os diversos serviços especializados, o de-

11) Especificamente êsse Seminário se dirigirá,
em caráter de prioridade, aos técnicos dos
países do Mediterrâneo Oriental, da África
do Norte, do Próximo e do Médio Oriente.



A intervenção do Departamento de São Paulo, nc
íntegra, foi a que segue:

I) - O manifesto publicado no dia 7 último, bem
como anteriores pronunciamento no mesmo
sentido, ressuscitando questões surgidas no
seio da classe, em razão do concurso de
Brasília, e tendentes vislvelrnente a prejudi-
car o renome e o prestígio do arquiteto bra-
sileiro, assim como a unidade da classe, sem
qualquer proveito, quer para o esclarecimen-
to dos próprios arquitetos e do público em
geral, quanto à realização e decisão do re-
ferido Concurso, positivaram-se como extem-
porâneos, servindo, apenas, para trazer no-
vamente à discussão, em público, assuntos
já superados, e pertinentes, exclusivamente,
à classe dos arquitetos.

11) - Com efeito, êste Departamento considera con-
sumado o resultado proferido no Concurso em
questão, salientando, sem entrar em conside-
ração de seu mérito, que os trabalhos apre-
sentados evidenciaram, sem dúvida, o alto

grau de aperfeiçoamento do orqultetc bra-
sileiro no trato dos problemas de urbanismo,
o que constituiu uma das maiores vitórias já
conquistadas na história da profissão.

111)- A insistência dos debates, da forma como es-
tá sendo conduzida, sôbre êsse assunto, só
poderá tornar-se contrário e prejudicial aos
mais elevados interêsses da classe, diminuin-
do e até mesmo anulando o trabalho e as vi-
tórias conseguidas com ingentes esforços pe-
lo nosso Instituto.

IV) - Sem entrar em maiores detalhes sôbre o as-
sunto já de conhecimento dêsse Conselho Di-
retor, o Departamento de São Paulo protesta
veementemente contra a propalação de even-
tual cisão da nossa classe, e a continuação
de estéreis debates, afirmando categorica-
mente o seu mais completo desacôrdo com
essas possibilidades.

V) - Dessa forma, êste Departamento, no intúito
de colaborar para o apaziguamento dos âni-
mos já exaltados, e na defesa do patrimônio
cultural, moral e profissional dos arquitetos
brasileiros, apela para o alto espírito pa-
triótico e de coleguismo de todos os arquite-
tos a fim de que se encerre definitivamente
o assunto em foco, relevando-se as possíveis
incompreensões e discordâncias emanadas
das discussões que originaram as várias ma-
nifestações havidas sôbre o assunto.

Cordiais Saudações.

São Paulo, 10 de Abril de 1957

llmo.? Sr. Arquiteto
ARY GARClA ROZA
DD. Presidente do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO
BRASIL - Departamento Central
RIO DE JANEIRO - DF

Senhor Presidente:

A Comissão Diretora do Instituto de Arquitetos do
Brasil - Departamento de São Paulo, tomando conhe-
cimento do manifesto assinado por um grupo de arqui-
tetos, dirigido a V.S. e amplamente divulgado pela
imprensa, no dia 7 do corrente, bem como de ante-
riores manifestações de colegas e também referentes
ao Concurso de Brasília, em sua reunião de hoje,
deliberou, por unanimidade e após consultar grande
número de associados, levar à consideração da reu-
nião do Conselho Diretor, a se realizar no dia 11 do
corrente, o seguinte:

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
Departamento de São Paulo -

ICARO DE CASTRO MELLO

Presidente

WALTER SARAIVA KNEESE

Vice-Presidente

RODOLPHO ORTENBLAD F.o

1.° Secretário

LAURO DA COSTA LIMA

Tesoureiro
EDUARDO CORONA

Membro da Comissão Fiscal

A DIRETORIA DA SOCIEDADE DE ARQUITETOS

MEXICANOS E DO COLtGIO NACIONAL DE ARQUI-

TETOS DO MEXICO

NOVO DIRETÓRIO ACADÊMICO DA FACULDADE

DE ARQUITETURA MACKENZIE

A mesa que irá dirigir estas entidades dos arquite-
tos mexicanos para o biênio de 1957-59 é a que
segue, tendo como enderêço, Av. Veracruz, 24 -
Mexico.

Para o período de 1957, foi eleita a seguinte dire-

toria, que irá dirigir as atividades dos estudantes de

crqclteturc do Mackenzie:

Presidente: Arq. Pedro Ramírez Vázquez.
Vocoles. Arqs. Jorge L. Medellin; Alonso Mariscal;

Guillermo Norma; Jorge González Reyna; Alberto T.
Arai; luis G. Rivadeneyra; Fernando Best B.; Manuel
Teja O.; Francisco Vásquez L.

Presidente - luiz Shehtman; Vice-presidente - lelio

Tonso; 1.° secretário - Paulo Celso Duarte; 2.° secre-

tário - Osmar Mamini; 1.° tesoureiro - Hercules Priore;

2.° tesoureiro - Rubens de Camilo; Orador - Raul

Naves Filó; Diretor de Esportes - Francisco Moreira.



senvolvimento das consultas e a devida ar-
ticulação com os outros Serviços de Saúde
Pública; em seguida, a construção de hospi-
tais e de estabelecimentos especializados não
é fácil, porque êste aspecto muito particular
da arquitetura requer conhecimentos apro-
fundados das condições de funcionamento,
tanto do ponto de vista médico como admi-
nistrativo. O equipamento técnico, é outro
problema especializado. Por fim, o custo da
construção e o preço de funcionamento de
um hospital moderno representam uma fra-
ção importante dos orçamentos do Estado,
das cidades e dos municípios e isso importa-
rá na procura da melhor solução técnica e
a mais econômica, diante de um problema
dessa amplitude: dar a uma população o
serviço hospitalar".

3) A hospitalização
a - Condições médicas e de pessoal auxiliar, nú-

mero de leitos por unidade, ligação com os
serviços técnicos central e secundários;

b - Concepção arquitetura I da unidade de en-
fermagem, serviços nos andares, extensão e
modernização dos hospitais.

4) Serviços médicos de diagnóstico e tratamento
a - Definição e função dêsses serviços, concen-

tração ou dispersão, consultas externas ou
serviços de medicina preventiva, salas de
operação, de radiodiagnóstico, laboratório,
farmácia, funcionalidade, dimensões e ex-
tensões futuras.

V) - Partindo dêsse princípio, a Comissão Organi-
zadora elaborou o programa dessa forma:

5) Serviços gerais
a - Condições administrativas e funções da co-

zinha e da distribuição de alimento, da la-
vanderia, da calefação, das oficinas, do ne-
crotério e das autopsias;

b - Realização arquitetural e técnica, situação e
aspectos funcionais, dimensões e extensões
futuras, eletricidade, calefação, ventilação,
ar condicionado, exaustão.

1) Introdução - O hospital na cidade
a - Localização do hospital em relação as ou-

tras instituições sociais;

b - Urbanismo - situação, superfície de terreno,
loccllzcçõc na cidade, comunicações urba-
nas.

6) Problemas particulares
a - Condições impostas pela pediatria, pela tu-

berculose, pelas doenças mentais e pelo cli-
ma tropical;

b - Arquitetura e técnica dos hospitais especia-
zados e dos hospitais tropicais.

C·

2) O partido geral

a - Condições médicas e administrativas, articula-
ções dos serviços, influência da especial iza-
ção, flexibilidade, economia de uso;

b - Escôlha do monobloco ou dos pavilhões, nú-
mero de andares, situação das diferentes
partes do hospital, serviços técnicos, hospita-
lização, serviços gerais.

VI) - A finalidade do Seminário é de confrontar
experiência dos arquitetos, dos administrado-
res, dos engenheiros e dos médicos que te-
nham a responsabilidade, cada um em seu
nível, da construção e da organização ma-
terial de hospitais.

Arq. Rudolph

Revista des, Revistas

Arq. Johnson

Arqs. Nowicki e

Deitrick

Arq. Soorinen

ARCHITECTURAl RECORD - Novembro 1956 - U.S.A.

Os dois edifícios do lado foram escolhidos, numa enquete, como os mais destacados
na categoria de construçôo para fins de reuniões públicas.

Cinco residências das quais destacamos as projetadas pelo arquiteto Philip Johnson
e Paul Rudolph.

4



ARCHITECTURAL RECORD
Setembro 1956 - U.S.A.

Arq. B. Fuller

Sob o patrocínio de uma organização sem
finalidade de r lucros, a Fundação de Pes-

quisas sôbre habitação, está sendo cons-
truido um conjunto de 50 residências ex-
perimentais projetadas pelas mais destaca-
dos arquitetos americanos, nas quais serão
utilizadas novas técnicas e equipamentos.
Periàdicamente será renovada uma parte
do conjunto, rncntendo-se assim em dia com
a progresso da arquitetura e engenharia .

•1'

Interessante observar como o emprêgo
de ia nelas contínuas pré-fabricadas (Curtain
Walls), dá aos edifícios um aspecto este-
reotipado. E' o caso dêsse edifício de es-
critórios em Minneapolis dos arquitetos Per-
kins e Will, semelhante a muitos outros que
empregam o mesmo sistema de ia nelas con-
tínuas.

Arq. Paul Rudolph

A expenencio desenvolvida pelos alunos
da Columbia University na construção de
uma cobertura em tensão oferece um óti-
mo exemplo às nossas escolas que absolu-
tamente não dão aos alunos oportunidade
de enfrentar problemas práticos de arqui-
tetura.

ARCHITECTURE IN AUSTRAlIA
Out.-Dez. 1956

A arquitetura contemporânea tem tido uma divulgação extensa nos países de colo-
nização recente. - Arqs. Morrow e Gordon.

Existe uma grande semelhança entre a arquitetura australiana moderna e a americana.

Separata da Revista Acropole N' 222 - Abril de 1957
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v CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS

Será realizado de 28 de Julho a 5 de Agôsto dêste
ano, em Recife, o V Congresso Brasileiro de Arquitetos,
que constituirá parte das comemorações do 25.0 ani-
versário da Escola de Belas Artes da Universidade de
Recife. Maiores informações poderão ser obtidas na
Secretaria do I.A.B. de São Paulo. Publicamos a
seguir o regulamento do conclave:

I

OBJETIVO DO CONGRESSO

Art. 1.° - Será um Congresso Nacional de Arquitetos, para
debates de temas, de interêsse da coletividade brasileira.

Art. 2.° - O Cangressa se destina,
a) - a sugerir e debater soluções concernentes à Arquitetura

Popular no Brasil;
b) - discutir a influência da cultura popular e das tradições

brasileiras na criação e desenvolvimento da Arquitetura Popular
Nacional;

c - sugerir e discutir soluções urbanísticas que focalizem
objetivamente a realidade brasileira;

d) - analisar através de exposição de caráter histórico a evo-
lução da Arquitetura Brasileira.

II

A,'!. 3.° - O temário do V Congresso será o seguinte,
1) - ARQUITETURA NO BRASIL
l-I) Arquitetura Popular.
1-2) Conceituação, objetivos e soluções.

2) -- URBANISMO NO BRASIL
I-I) Da necessidade de um Planejamento nos três níveis,
Nacional, Regional e Local.
1·2) Divulgação dos princípios gerais, sua legislação adequada

e criação de árgãos controladores.

111

SEDE

Art. 4.0 - O Congresso se realizará na Cap'tal do Estado de
Pernambuco, de 28 de julho a 4 de agôsto de 1957.

IV

MEMBROS

Art. 5.° - Os membros do V Congresso serão, titulares, cola-
boradores e aderentes.

§ 1.0 - Titulares serão os sócios titulares do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil.

§ 2.° - Colaboradores serão os delegados oficiais, designados
pelos Govêrnos Federal, Estaduais e Municipais, os delegados das
Repartições Públicas, os das Escolas de Arquitetura, os dos Dire-
tórios e Centros de Estudantes de Arquitetura e Convidados Es-
peciais.

9 3.° - Aderentes serão os estudantes de Arquitetura e todos
os que se interessarem pelo Congresso.
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Art. 6.0 - Os membros titulares e colaboradores terão direito
a tomar parte com voz e voto nas Comissões de Estudos e nas
Sessões Plenárias.
§ Único - As entidades representadas por membros colabora-

dores poderão ter vários delegados, mas sàmente terá direito a
voto um único representante, devidamente credenciado.

Ar!. 7.° - Os membros aderentes terão direito de tomar parte
nas Comissões de Estudos e sessões plenárias, com direito de vez
e voto sàmente nas discussões das teses por êles cp resento dos.

Art. 8.0 - A inscrição como membro do Congresso será feita
pela Comissão Organizadara mediante pagamento das seguintes
contribuições,

Instituições estatais e para-estatais c-s 5.000,00.
Associações c-s 1.000,00.
Titulares c-s 200,00.
Aderentes Cr$ 100,00.
§ 1.0 - As contribuições serão pagas à Comissão Organiza-

doro cuja sede será no Instituto de Arquitetas do Brasil - Depar-
tamento de Pernambuca, na sala 720, da Caixa Econômica Federal
de Perncmbuca, e aos seus representantes devidamente autorizados
nos demais Departamentos.
§ 2.0 - As inscrições e pagamentos deverão ser efetua dos até

a data de abertura do Congresso.
Art. 9.0 - Os membros titulares, colaboradores e aderentes

apresentarão à Comissão Organizadora as suas credenciais antes
da Sessão Plenária prepcrotór!o. a fim de receberem os cartões
e distintivos que deverão usar durante os atos e sessões oficiais.

V
ÓRGÃOS DE DIREÇÃO

Art. 10.0 - Os órgãos de direção do V Congresso são,
A Comissão Organizodora, com sede no I.A.B. - Departamento

de Pernambuco e a Comissão executiva que presidirá os trabalhos.
Ar!. 11.° - A Comissão Organizadora é constituída de dez

(10) elementos membros titulares do I.A.B. - Departamenta de
Pernambuco, eleitos por Assembléia Geral conforme Deliberação
e autorização da Direção Nacional do I.A.B.,
§ 1.0 - Os trabalhos da Comissão Organizadora são dirigidas

por um (I) Presidente, um (1) Tesoureiro e um (I) Secretário,
desempenhando os demais membros a função de vogais.

§ 2.° - A Comissãc Organizadora funcionará com assistência
de 5 (cinco) membros no mínimo e suas deliberações constarão do
livro de atas.
§ 3.° - A Comissão Organizadora terá as seguintes atribuições,
a) - estudar, organizar e resolver, sem ulterior recurso, a pre-

paração e a elaboração do Congresso e os assuntos omissos neste
Regulamento.

b) - fixar os temas oficiais e designar os presidentes e mem-
bros das Comissões Especiais.

c) - abter recursos pecuniários e administrá-Ias.
d) - presidir as sessões preparatórias.
e) - nomear representantes nas vários Estadas.
Art. 12.0 - A Comissão Executiva será formada par 12 (doze)

membros eleitos pelo Congresso na sessão plenária, e será cansti-

i



VI

COMISSÕES ESPECIAIS

Art. 19.0 - A Comissão de Noticiário e Propaganda será cons-
tituída de no mínimo 5 (cinco) membros designados pela Comis-
são Organizadora, tendo a seu cargo o noticiá ria e propaganda
interna e externa de todos os assuntos relacionados com o Con-
gresso, antes e durante sua realização.

Art. 20.0 - A Comissão de Recepção será constituída de no
mínimo 5 (cinco) membros designados pela Comissão Organiza-
dara. Terá o seu cargo organizar as recepções sociais e visitas
de interêsse arquitetônico e urbanístico.

Art. 21.0 - A Comissão de Serviços será constituída de no
mínimo 5 (cinco) membros designados pela Comissão Organiza-
dora. Terá a seu cargo a organização e manutenção dos serviços
relacionados com o preparo e realização do Congresso, tois como,
hospedagem, transporte, informaçães, instalaçães, trcdoções e ou-
tros que se tornem necessários.

tuída de, (I) um Presidente, (4) quatro Vice-Presidentes, 1.0

. Secretário, 2.0 Secretário e (5) cinco vogais.
§ 1.0 - A Comissão Executiva terá a seu cargo a direção dos

trabalhos desde a l.a sessão plenária até a de encerramento.

Art. 13.0 - Durante a preporcçõo e realização do Congresso
serõc criadas as seguintes Comissões Especiais:

Comissão de Exposição - Comissão de Teses - Comissões de
Estudos - Comissão de Resolução - Comissão de Noticiário e
Propaganda - :Comissão de Recepção e Comissão de Serviços.

Art. 14.0 - A C~missão de Exposição será constituída de 5
(cinco) membros designados pela Comissão Organizadora. Terá
a seu cargo a organização da Exposição de Trabalhos de Arqui-
tetura e Urbanismo programada pelo Conqresso.

Art. 15.0 - Na fase preparatória do Congresso será constituída
a Comissão de Teses formada, no mínimo, por 5 (cinco) membros
desiqnados pela Comissão Organizadora. Terá a seu cargo a
closs.ficcçôo das teses apresentadas. O trabalho dessa Comissão
será encaminhad.o as Comissães de Estudos.

Art. 16.0 - Na sessão preparatória serôo eleitas as Comissães
de Estudos I tantas quentes necessóros de acôrdo com as teses
apresentadas, formadas de 5 (cinco) membros, no mínimo, cada
uma. Essas Comissães te~ão a seu cargo o estudo das teses
apresentadas que serão encaminhadas ao plenário com parecer.

§ 1.0 - A Mesa que dirigirá os trabalhos das Comissões de
Estudos, será constituída de Presidente e Secretário, desempenhan-
do os demols membros função de vogais. Os pareceres e estudos
da Comissão serão entregues à Secretaria que os encaminhará às
sessões plenárias, distribuindo cópias dos mesmos aos congressistas.

§ 2.0 ..:...As Comissões de Estudos funcionarão com assistência
de 3 (t0}) .membros no mínimo.

§ 3.0 .- As Comissões de Estudos só poderão considerar ma-
téria de sua deliberação a que fôr entreque pela Secretaria.

Ar!. 17.0 - As teses e estudos devem ser apresentados em
J O (dez) vias datilografadas ou mimeografadas em papel formato
carta 22x28 cm e entregues até 20 (vinte) de [ulho de 1957, na
sede do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de Per-
nambuco.

Art. 18.9 - A Comissão de Resoluções será formada de 10 (dez)
membros designados pela Comissão Organizadora e terá a seu
cargo a redoçõo final e publicação das Resoluções do Congresso.

VII

SESSÕES PLENÁRIAS

Art. 22.0 - O· Congresso realizará uma sessão preparatária de
abertura, uma de encerramento e tantas sessões plenárias quentes
forem precisas a juizo da Comissão Executiva.

§ 1.0 - A sessão preparatória terá como objetivo eleger a
·Comissão Executiva e as Comissões de Estudos.

§ 2.0 - O uso da palavra nas sessões plenária. será limitado
da seguinte. forma,

a) .- Relatores das Comissões de Estudos, 30 minutos.
b) - Autores de Teses e Estudos, 10 minutos.
c) - Congressistas em geral, 5 minutos.
§ 3.0 - Esgotado O tempo regulamentar o Presidente poderá,

quando oportuno e conveniente, prorrogá-Io.
§ 4.0 - Os assuntos a serem considerados nas sessões plenárias

serão os seguintes:
a) - resoluções apresentadas pelas Comissões de Estudos;
b) - comunicações, menções e votos propostos por escrito, pela

Comissão Executiva, pelas Comissões de Estudos e pelos congres-
sistas em gera I.

Art. 23.0 - Na sessão de encerramento serão ratificadas as
conclusões aprovadas nas sessões plenárias.

Art. 24.0 - As atas e documentos relativos ao Congresso fica-
rão pertencendo ao Instituto de Arquitetos do Brasil.

Art. 25.0 - A Comissão Executiva do Congresso determinará
os trcbclhos que de preferência deverão ser publicados nos Anais
do Cong resso.

Recife - Pernambuco, 1957.

PLANOS DIRETORES PARA OS MUNICTplOS terrenos usados para horta .
cultura permanente .
cultura cíclica anual .

80 %
50 %
50 %

Art. 1.0 - Os Municípios que aprovarem o Plano
Diretor em que esteja prevista, calculada a justificada
área de extensão das cidades e povoações para os
próximos 25 anos, passam a ter sôbre essa área, des-
de que o referido plano receba parecer favorável
da comissão mencionada no art. 2.°, exclusiva capa-
cidade de tributação nos têrmos correspondentes à
liberação da mesma do impôsto territorial rural.

Art. 2.0 - O Plano Diretor a que se refere o ar-
tigo anterior deverá receber parecer de uma comis-
são formada por:

membro de livre escôlha do Governador;
!! catedrático de urbanismo da Universidade de

São Paulo;
!II representante da Secretaria da Fazenda;
IV representante da Associação Paulista dos Mu-

nicípios;
V - representante da secção paulista do Instituto

de Arquitetos do Brasil.
Art. 3.0 - Os terrenos incorporados ao âmbito mu-

nicipal ficam sujeitos ao tributo da rúbrica "Impôsto
Territorial Urbano" de conformidade com o que resol-
ver o poder municipal.
§ 1.0 - Nos terrenos mencionados neste artigo se-

rão feitas as reduções de impôsto seguintes:

II
III
IV
V
VI
§ 2.° - As reduções de impôsto

parágrafo anterior só se verificarão
mente utilizada.

Art. 4.0 - A receite de que trata a presente lei de-
verá ter a seguinte aplicação:

! 50 % para pagamento do Plano Diretor e tra-
balhos correlatos;
25 % para realização de benfeitorias nas
áreas liberadas.

pastos artificiais .
pastos intensivos .
instalações industriais

10 %
Projeto de Lei n.? 954, de 1956 de autoria do deputado
Wilson Rahal

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
decreta:

20 %
50 %

mencionadas no
na área efetiva-

II

III 25 % para obras gerais, a critério do Muni-
nicípio.

Parágrafo único - Uma vez paga a despesa com
a elaboração do Plano Diretor, a receita mencionada
neste artigo passará a ter as seguintes aplicações:

I 50 % para realização de benfeitorias nas
áreas liberadas.

II 50 % para obras gerais, ao critério do Mu-
nicípio.

Art. 5.0 - Os Municípios que, na data da publi-
cação desta lei, tiverem seu Plano Diretor aprovado,
poderão efetuar operações de crédito nos lnstltutos
oficiais do Estado, para o fim de cobrirem as impor-
tâncias já dispendidas.

Art. 6.0 - Esta :ei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.



PRÊMIOS DE ARQUITETURA

mio de 100 mil cruzeiros. Constituirão a comissão de
julgamento e classificação dos edifícios concorrentes,
oito arquitetos, indicados respectivamente pelo prefei-
to, presidente da Edilidade, diretores de Departamen-
to de Arquitetura e Departamento de Urbanismo da
Prefeitura, pelo Departamento de São Paulo do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil, pelo Instituto de Engenha-
ria de São Paulo, pela Sociedade Amigos da Cidade,
pelo Conselho Regional de Engenharia.

A comissão julgadora deverá ser designada no pri-
meiro trimestre do ano seguinte ao biênio a que cor-
responderem os prêmios, e apresentará o resultado dos
seus trabalhos até 30 de junho do ano referido. Dis-
põem o artigo quarto e seu parágrafo: "No julga-
mento, serão levados em conta todos os aspectos ar-
quitetônicos do edifício, tais como fachadas, plantas,
arquitetura interior, detalhes, insolação, iluminação,
harmonização com o ambiente, ajardinamento, condi-
ções de higiene, materiais e métodos de construção. A
comissão julgadora poderá deixar de conferir prêmios
em qualquer, ou mesmo em tôdas as categorias, caso
os projetos apresentados não encerrem notável valor
arquitetônico.
O artigo quinto dispõe que os interessados deverão

inscrever-se na Divisão de Pesquisas, Regulamentação
e Divulgação do Departamento de Urbanismo, até 30
de abril do ano seguinte ao biênio, preenchendo fór-
mula especial. A lei, uma vez sancionada pelo pre-
feito, entrará em vigor a partir de primeiro de abril
de 1958.

RESPOSTA DO DEPUTADO WILSON RAHAl AO I.AS.

"Muito agradeço a Vv. Ss. o apoio que, em nome
da Diretoria do Departamento de São Paulo do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil, e através de ofício de
30 de Abril último, foi manifestado ao projeto de lei
n.? 954, de 1956, dispondo sôbre o aumento da ca-
pacidade tributária dos municípios para incidência do
imoôsto territorial urbano na área atualmente gra-
vada pelo irnpôsto territorial rural.

Folgo em verificar que essa entidade compreendeu
perfeitamente os objetivos e das largas perspectivas
que abre para o desenvolvimento das nossascomunas".

Deputado Wilson Rohal

A Câmara Municipal votou em segunda discussão,
projeto de lei de autoria do Executivo, que foi envia-
do à sanção, instituindo prêmios municipais de arqui-
tetura, a serem conferidos bienalmente aos mais be-
los edifícios construídos na cidade, nas três cate-
gorias, residências isoladas, habitações múltiplas
ou coletivas, edifícios não residenciais. Para cada
uma dessas categorias haverá um prêmio ao proprie-
tário, igual ao dôbro do impôsto predial de um ano,
até o máximo de 50 mil cruzeiros, para o autor ou au-
tores do projeto, arquitetos ou engenheiros, um prêmio
global de 50 mil cruzeiros. Os que forem premiados
cinco vêzes receberão um diploma honorífico e um prê-

PROBLEMAS ATUAIS facilitados que se possa imaginar. A construção de
um cômodo e cozinha é fácil e feita aos domingos e
horas de folga, não representando dificuldades de
monta. E assim o nosso operário consegue morar
sem grandes despezas em sua casa própria. E assim,
também, vão-se proliferando os loteamentos indus-
trializados que relegam para trás os mais comezinhos
princípios do urbanismo e do sanitarismo. Como as
moradias operárias, os loteamentos são feitos pelo
menor preço possível. Nada de melhoramentos, de
água e de esgotos. A quem cabe executar êssesser-
viços? Poderão taxar de anti-social a lei que obri-
gasse ao empreendedor imobiliário a execução das
rêdes de distribuição e captação porque ficariam so-
bremaneira altos os preços unitários do loteamento.
Enormes capitais seriam solicitadas e somente gran-
des companhias de investimentos financeiros poderiam
arcar com a responsabilidade de retalhamento de
glebas. Dizem que o movimento nos negócios cairia
ràpidamente e que o povo é que sairia prejudicado.
Essa obrigação seria o favorecimento e estímulo de
novas favelas e de mais cortiços. Se os serviços de
água e esgôto continuarem a cargo dos poderes go-
vernamentais, estará garantida a perpetuidade do
quadro atual, porque jamais o govêrno acompanhou
o desenvolvimento da cidade.

Conclue-se que a adoção de planos reguladores e
diretores de pouco adiantará nessa questão de ordem
sanitária. 'Valerá unicamente como garantia de pos-
sibilidade futura de boas instalações e serviços. Fica-
rão desimpedidos os fundos de vales e as ruas estarão
melhor orientados quanto aos sentidos de escoamento
e assim por diante. Valerá pela garantia de amplas
zonas verdes. Valerá mesmo por razões óbvias. E
fazemos votos que todos os prefeitos do interior com-
preendam a necessidade daqueles estudos urbanísti-
cos e peçam o auxílio de nossa Faculdade.

ARQ. ÇARLOS A. C. LEMOS

O pedido formulado pelo Governador Janio
Quadros ao Reitor da Universidade de São Paulo
para que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
forneça ampla assistência aos municípios do interior
do Estado que necessitarem de orientação urbanísti-
ca em seus planos de desenvolvimento é altamente
louvável e talvez represente uma oportunidade de
se iniciar luta aberta ao descalabro representado pe-
los profissionais do loteamento, pelos terrenistas nas-
cidos como consequência natural do estado de desor-
ganização ampla por que passamos econômica e so-
cialmente falando. Há necessidade de que tôdas as
cidades tenham urgentemente seus planos diretores
porque muita coisa errada poderá e deverá ser cor-
tada enquanto é tempo. A exemplo da sua capital,
as cidades interioranas estão crescendo desordenada-
mente. Estamos vendo São Paulo crescer. De ma-
neira insuspeitada alastraram-se, pelas várzeas e mor-
ros, as vilas operárias fazendo com que nossa cidade
tivesse o desenvolvimento mais rápido do mundo.
Vilas projetadas em lugares insalubres, em terrenos
quase que pantanosos cujos lençóis freáticos estão a
flôr da terra. Vila em grotas e encostas íngremes on-
de as águas pluviais solapam as ruas e quintais abrin-
do valas e cavernas em baixo das casas sempre em
equilíbrio instável. Não existem parques e nem jar-
dins. Nenhuma árvore. Nenhuma flôr. Somente fos-
sas negras extravasando. Somente águas residuais
correndo pelas sargetas. Somente água poluida e
cheiro ruim. Alegam os terrenistas que tudo isso é
problema do Govêrno, da Prefeitura e do Estado. O
que lhes cabe fazer é vender lotes para o povo. E
vendem mesmo, e muito.

O alto preço locativo de imóveis é que incentiva
êsse comércio imobiliário. Paradoxalmente é mais
fácil para o operário morar em casa própria do que
alugá-Ia. Terrenos existem o vendo pelos preços mais



DIÁLOGO EM FUNÇÁO DE RUBEM BRAGA, CIDADÃO E CRONISTA QUE RECLAMA DA ARQUITETURA

Agora mesmo Rubem Braga publicou mais uma de
suas fabulosas crônicas. Esta, intitulada "A Casa"
aborda problemas de arquitetura, que compete ao
arquiteto esclarecer. Por isso, ofereço a êle, em troca,
êsse diálogo:

"Outro dia", diz Rubem Braga - "eu estava fo-
lheando uma revista de arquitetura. Como são bo-
nitas essas casas modernas; o desenho é ousado e as
vêzes lindo, as salas são claras, parecem [ordins com
teto, o arquiteto faz escultura em cimento armado
e a gente vive dentro da escultura e da paisagem.

Um amigo meu quis reformar seu apartamento e
chamou um arquiteto novo.

O rapaz disse: "vamos tirar esta parede e também
aquela; você ficará com uma sala ampla e cheia de
luz. Esta porta podemos arrancar; para que porta
aqui? E esta outra parede vamos substituir por vidro;
a casa ficará mais clara e mais alegre". E meu amigo
tinha um ar feliz.

Eu estava bebendo a um canto, e fiquei em silêncio.
Pensei nas casinhas que vira na revista e na reforma
que meu amigo ia fazer em seu velho apartamento.
E cheguei à conclusão de que estou velho mesmo.

Porque a casa que eu não tenho, eu a quero cer-
cada de muros altos, e quero as paredes bem grossas
e quero muitas paredes, e dentro da casa muitas por-
tas com pesadas trancas; e um quarto bem escuro
para esconder meus segredos e outro para esconder
minha solidão.

Pode haver uma [onelo alta de onde eu veia o céu
e o mar, mas deve haver um canto bem escuro em
que eu possa ficar sózinho, quieto, pensando minhas
coisas; um canto bem escuro onde um dia eu possa
morrer.

A mocidade pode viver nessas alegres barracas de
cimento, nós precisamos de sólidas fortalezas; a casa
deve ser, antes de tudo, o asilo inviolável do cidadão
triste; onde êle possa bradar, sem medo nem vergonha,
o nome de sua amada: Joana, JOANA! - certo de
que ninguém ouvirá; casa é o lugar de andar nú de
corpo e de alma, o sítio para falar sozinho.

Onde eu, que não sei desenhar, possa levar dias
tentando fazer na parede o desenho do perfil de mi-
nha amada, sem que ninguém veia e sorria; onde eu,
que não sei fazer versos, possa improvisar canções
em alta voz para o meu amor; onde eu, que não
tenho crença, possa rezar a divindades ocultas, que
são apenas minhas.

Casa deve ser a preparação para o segrêdo maior
do túmulo".

- Velho Braga - posso afirmar agora - você tem
carradas de razão. E tudo isso que você pede e
reclama é [ustornente a arquitetura contemporânea que
pode oferecer a todos os homens de tôdas as partes,
inclusive a você que, de fato, está necessitando dela.
E é o arquiteto, o arquiteto consciente, o profissional
e artista capaz de resolver êstes problemas, que são
humanos, que são objetivos, mas também espirituais.

Você conclui que está velho mesmo, mas não se
deixe enganar tão fàcilmente. Se lhe chamam de

velho Braga, não é pela idade, não é pelo tempera-
mento, nem pelo que pensa da arquitetura. Você
sabe porque é, todos sabem. t quando você reclama
pela casa que você não tem, que deve ter paredes
grossas e quartos suficientes para esconder seus se-
gredos, ia nela alta de onde possa ver o mar e o céu,
e, também, na solidão, num quarto se esconder e tal-
vez, um dia morrer, você, meu amigo, está fazendo
arquitetura. Saiba, desde logo, que a arquitetura,
em todos os tempos, não dá apenas o abrigo, mas
deve, necessàriamente, favorecer o eventual desen-
volvirnento do homem, satisfazendo certas necessidades
que lhe são peculiares. Do contrário, ela será falha,
mutilada e não poderá corresponder às ânsias e aos
sentimentos de qualquer sêr. Portanto, depois do ar,
da luz e da comodidade; do repouso, da recreação
e da edução, condições orgânicas essenciais próprias
e características do abrigo, a arquitetura não poderá
ficar nisso. O que você reclama é o que vem depois,
[usrcrnente. "O asilo inviolável do cidadão triste",
é criado exatamente pelas condições de alegria e bom
humor que o arquiteto coloca na solução espacial que
não deve prescindir dessa causa tão importante.

Porque não se poderá "bradar, sem medo nem ver-
gonha, o nome da amada Joana, JOANA! - c8:-10
de que ninguém ouvirá"? Porque, se a arquitetura
contemporânea tem por obrigação e função primordial,
com as outras [ó ditas e por dizer, fornecer o desenvol-
vimento da personalidade? E porque não gritar mais
ainda, se o arquiteto conhecedor dêsses problemas sa-
be que o sentimento de liberação e a intimidade são
oferecidos ao seu semelhante através da organização
psicológica do espaço e pelo orrtm]o do equipamento,
formas, dimensões e adequação de seus elementos?
O homem, fazendo parte da arquitetura, isto é, sendo
o "fim constante, principal e último dos problemas
da arquitetura", como diz Wogenscky, terá até mes-
mo na segregação, essa lírica e atenuante necessida-
de social, que renova muita cousa, inclusive a sua mo-
cidade, velho Braga, tudo o que necessita para me-
ditar, com o que não estará só, a essa altura, porque
com êle estará a arquitetura e tôda a sua mensagem
de amor, de confôrto e de solidez. '

Algo, porém, amigo Braga, nos fará concluir, me-
lancàlicamente, que nem tudo corre assim. E você
tem razão ao reclamar, mas, permita que eu também
tenha um pouco dela, quando clamo (e não reclamo)
por uma arquitetura que este]o de acôrdo com a pul-
sação e as contradições sociais que nos afligem e
que se]o ela, sempre, um meio de contribuição pura
que o homem desenvolva-se física e esplrltuclmente,
esteio onde estiver, rezando até a "divindades ocul-
tas" que sejorn apenas dêle.

Só a "escultura em cimento armado", e a gente'
vivendo dentro dela e da paisagem não é suficiente.

E se a casa, Rubem Braga, ainda não é "a
preparação para o segredo maior do túmulo" é
porque muita coisa grave está por resolver.

Arq, EDUARDO CORONA

COLEGA: VISiTE A EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO IAB, E LEVE SEU CLIENTE

PARA UMA ESCOLHA PRÁTICA DOS MATERIAIS QUE VAI USAR.
4-



Noticias
bl Ação das vibrações nos Líquidos em Pequenos Animais

e em Grandes Complexos Celulares. Destruição Celular.
-c) Ação .Catal ítica e Ação sôbr e Enzimas.
di Ação Bactericida. Reações Terapêuticas.
e) Aplicações em Diagnóstico. Aplicações em Prognóstico.
f) Possibilidades e Limitações da Técnica no Estada Atual.

CONCURSOS NA FACULDADE DE ARQUITETURA
INSTITUTO BRASILEIRODE ACOSTICA

o Instituto Brasileiro de Acústica - I.B.A., com sede
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São
Paulo, promoverá a partir do dia 4 de junho, uma sé-
rie de cursos sôbre os mais importantes problemas de
acústica apl icada.

tsses cursos, que durarão, aproximadamente, 40
dias, serão de grande valia aos engenheiros, médicos,
arquitetos, físicos, estudantes e técnicos interessados.

Além de apostilas, serão distribuidos, também certi-
ficados de freqüência.

O primeiro dêsses cursos, terá início no dia 4 de
junho às 18 horas, no Edifício da Associação Paulista
de Medicina, sita à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278,
8.0 andar, devendo ser desenvolvido tôdas as terças e
quintas feiras, no horário das 18 às 19 horas.

O curso que se denomina "Introdução às técnicas
ultra-sônicas", será ministrado pelo físico Lauro Nepo-
muceno, professor de Eletro-Acústica do Instituto Técno-
lógico de Aeronáutica de São José dos Campos e
membro do conselho diretor do Instituto Brasileiro de
Acústica.

Acham-se abertas na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo os concur-
sos para as seguintes cátedras;

Materiais de Construção.
Geometria descritiva e aplicações.
História da Arte. Estética.
Teoria da Arquitetura.

INAUGURADO O EDIFíCIO DE NIEMEYER EM BERlIM

O programa será o seguinte;

Com a presença de autoridades, arquitetos, enge-
nheiros, urbanistas e de grande número de pessoas,
foi inaugurado no bairro de Hansa, em Berlim, Ale-
manha Ocidental, o edifício projetado por Oscar Nie-
meyer, integrante do plano de reconstrução daquele
bairro destruído pela II Guerra, com a cooperação
das grandes figuras internacionais da Arquitetura e
do Urbanismo. O Brasil viu tremular assim sua ban-
deira em plena área reconstruída de Berlim. Nêsse
mesmo edifício de Niemeyer, durante a próxima Ex-
posição Internacional de Arquitetura (Interbau), deve
ser montada a exposiçõo de arquitetura brasileira e
dos vencedores do Concurso para o Plano Pilôto de
Brasília, em organização pela Divisão Cultural do
Itamarati.

Noções Fundamentais
a) .Propr ledcdes Físicas das Vibraçães Mecânicas.
6) Propriedades Psicológicas das Vibrações. Mecanismo do

Ouvido. Acústica. Curvas de Audibilidade. Freqüên-
cia. Ultra-sons.

c) Analogias Dinâmicas. Circuitos "Elétricos, Mecânicos e
Acústicos. Conversão Eletromecânica e Mecano-Elétrica.

di Métodos Gerais de Solução dos problemas Acústicos.

O PRIMEIRO MONUMENTO DE BRASíllA

II - Geradores de Som e Ultra-Som. Tradutores
ai Transdutores Eletromagnéticos.
bl Trcnsdutores Magnétostritivos. Materiais Magnétostritivos.
cl Transdutores Eletrostáticos, Piezoelétricos e Eletrostritivos.

Materiais Piezoelétricos e Eletrostritivos.
d I Apitos. Geradores a Jato.

As Diretorias dos Centros Acadêmicos "XI de Agôs-
to" e "XI de Maio" e a direção da 1.0 Semana Mu-
dancista oferecerem pela ocasião da primeira missa,
um monumento à Brasília dedicado à Justiça. Divul-
ga-se que o autor daquela obra será o escultor A.
Aschiatti, artista de grande valor que já tem colabo-
dado bastante com Oscar Niemeyer.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HABITAÇÃO
E URBANISMO

tos.

Está esta Federação empenhada, neste momento, na
preparação de uma síntese de legislação internacional
de planejamento, para ser publicada em inglês, fran-
cês e alemão.

Os capítulos referentes à legislação em vigor na
Bélgica, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Sui-
ça e Estados Unidos, já atingiram um bom estado de
adiantamento.

Acredita essa entidade que o Brasil não deveró ser
omitido dessa realização, como um representante dos
países lctino-ornericcnos. Para isso a Federação In-
ternacional de Habitação e Urbanismo já entrou em
contato com várias entidades, inclusive com o Instituto
de Arquitetos do Brasil.

Ili - Ccvitcçôo
01 Propriedades da Cov.tcçôo. Limites de Potência. Efei-

tos.
bi Emulsificaçãa e Dispersão.
(I Processos Industriais a Base da Cavitação. Limpeza In-

dustrial por Processas Sônicos.

iV - Aplicações industriais do Ultra-som
a) Tratamento de Meta;s. Solda Elétrica a Arco e a Pon-

b) Aplicações ao tratamento de Superfícies.
c) Perfuração de Materiais Duros. Perfuração de Poças.
d) Cobertura de Metais. Estanhagem Eletralítica.
e) Solda o Estanho.
f) M:stura de líquidos Imiscíveis. Processamento Industrial.

V - Sistema, de Análises. Medidas por Ultro-sorn
a) Técnicas de Ressonância.
b) Técnicas de Interferametria.
c) Análise Ótica de Ondas Acústicas Estacionárias.
ri) Técnicas de Impedância Elétrica.
e) Técnicas de Pulsos. Aplicações Náuticas. Alguns Pro-

cessos industriais Patenteados.
f) 'Amortecimento Interno nos Metais.

Vi - Aplicações Médico-Biológicas
a) Ação das Vibrações do Ar nos Insetos e Mamíferos.

A Comissão Permanente do Código de Obras foi
constituída pela lei 4165-55 para dirimir as dúvidas
surgidas na interpretação do Novo Código de Obras.
Em caso de dúvida ou indeferimentos de seus proces-
sos, não peça auxílio a ninguém, apele para aquela
Comissão.

Separata da Revista Acropole NQ 223 - Maio de 1957
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Notícias da Secretaria

CONCURSO DE ANTEPROJETOS PARA O

E PARQUE PÚBLICO CENTRAL DE CAMPINAS

NOVO EDIFíCIO DO PAÇO MUNICIPAL

De ordem do Exmo. Senhor Prefeito, faz-se público que fica
aberto, a partir de 1.0 de julho de 1957, o concurso de antepro-
jetos, para o novo edifício do Paço Municipal e Porque Central
de Campinas.

1) Objetiva do Concurso:

1. 1 - Destina-se o presente concurso a selecionar o ante-
projeto para o novo edifícia do Poço Municipal de Campinas e
o respectivo parque público de contôrno, ou seja, o futuro Parque
Central da Cidade.

1. 2 - Programa, organograma, plantas do terreno, fotografia
e informações necessárias serão fornecidos aos concorrentes no ato
da inscrição, ou posteriormente, no curso do prazo referido no
item 7. 1, conforme o caso, e sempre observado o disposto nos
itens 5. 1 e 5. 4.

2) Direção do Concurso:

2. I - O concurso será supervisionado e acompanhado pela
Comissão Executiva do Paço, inst.tutdo pela Portaria Número ..
4.345, de 13 de dezembro de 1956, composta pelos que êste
assinam, devendo o julgamento dos anteprojetos ficar a cargo de
um Conselho Julgador (Juri de Arquitetos), presidido pelo ar-
quiteto Rino Levi, do Departamento de São Paulo, do Instituto dos
Arquitetos do Brasil e composto pelos arquitetos Umberto Avenien-
te, de Campinas, e Afonso Eduardo Reidy, do Rio de Janeiro,
ambos indicados pelo I.A.B ..

2. 2 - À Comissão Executivo do Paço, de acôrdo com o Pre-
sidente do Conselho Julgador, caberá o encargo de receber dos
concorrentes os pedidos de esclarecimentos e respondê-Ios, na for-
ma especifica da neste Edital.

2. 3 - A Comissão Executiva do Paco funcionará como árgão
coordenador, informativo e opinativo, tendo o encargo de acom-
panhar a execução do projeto definitivo.

2. 4 - O Conselho Julgador proferirá o julgamento dos tra-
balhos, apresentando-os em seus diferentes aspectos.

3) Programa e Organograma para o Anteprojeto:

3. 1- A Comissão Executiva do Paço fornecerá aos interes-
sados, um programa e um organograma das necessidades do
Paço no que diz respeito ao número de dependências, suas cor-
relaçães, denominoçães, áreas aproximados e mais plantas di-
versas do terreno e adjacências, formando um "Repositório de
Elementos Informativos" conforme abaixo é enumerado:

a) programa elucidativo das áreas pacriais e gerais referentes
às dependências do Paço;

c) organograma (Blocos "A", "8" e "C");
d) planta cadastral da zona na escala 1: 1.000;
e) planta do terreno planimétrica e .altimétrica com a marca-

. ção das árvores, que deverão ser rigorosamente respeitadas;
f) fotografia aérea do loca I.

3. .2 - Os concorrentes deverão elaborar os seus trabalhos
com flexibilidade e previsão tais, que permitam futuras amplia-
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ções do Paço, em vista do intenso progresso, que se verifica em
Campinas, tomando como ponto de referência o mapa elucidativo
a que se refere o item 3. 1.

3. 3 - As áreas assinaladas no mapa elucidativo referido no
item 3. 1, não são rígidas, têm efeito simplesmente de esclareci-
mento, ficando a cargo do arquiteto projetar os espaços destinados
aos fins enumerados, tomando por base a área geral de cada
conjunto, devendo as divisões dessa área geral ser projetadas de
modo a que se possa alterá-Ias de acôrdo com as necessidades do
serviço, usando-se, pora tanto, o sistema de paredes removíveis,
com exceção dos sanitários, das copas e das salas destinadas ao
Presidente da Câmara, ao Prefeito, aos Secretários, aos Diretores
de Departamento e aos salões nobres e de reuniães.

3. 4 - A área total de construção não poderá, em hipótese
alguma, ser superior a 17.400,00 m2 (dezessete mil e quatrocentos
metros quadrados).

4) Concorrentes:

4. - Sàmente poderão inscrever-se como concorrentes ao
concurso os profissionais legalmente habilitados.

4. 2 - Fica vedado ao promotor do concurso, a qualquer
membro da Comissão Executiva do Paço, ou Conselho Julgador,
colaborar sob qualquer forma na elaboração dos trabalhos.

4. 3 - Os profissionais poderão concorrer individualmente ou
por equipe, devendo essa equipe ser representada no ato da
mscnçco e n50 demais por um responsável pela mesma, que
deverá ser legalmente habilitado.

5) Comunicação aos Concorrentes:

5. 1 - Após a publicação dêste Edital, tôdas as informaçães
solicitadas pelos concorrentes deverão ser pedidas por escrito e
respondidas, igualmente por escrito.

5. 2 - As consultas encaminhadas à Comissão Executiva do
Paço serão respondidas nos- oito (8) dias imediatos ao do rece-
bimento.

5. 3 - As perguntas recebidas nos vinte (20) últimos dias do
prazo do concurso não serão consideradas nem respondidas.

5. 4 - Qualquer resposta dada a um concorrente será si-
multâneamente transmitida aos demais concorrentes inscritos no
concurso e aos membros do Conselho Julqodor.

6) Cumprimento do Edital:

6. I - Os concorrentes reconhecem que ao apresentarem os
seus trabalhos estarão de inteiro acôrdo com as normas fixadas
neste Edital e concordam em que qualquer violação das mesmas
invalida a sua participação no concurso.

7) Prazos:

7. I - O concurso será encerrado às 15 horas, do dia 30
de setembro de 1957, impreterivelmente.

7. 2 - A Comissão Executiva do Paço encarregada dos tra-
balhos de recepção, no dia e hora indicados no item precedente,
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lavrará uma ata de encerramento, assinada pela totalidade dos
seus membros, da qual constará a indicação do número de con-
correntes.

7. 3 - O iulgamento dos cnteprojetos deverá terminar, no
máximo, vinte (20) dias opós o data do encerramento do concurso.
7. 4 - A entidade promotora da concurso deverá confiar 00

primeiro classificado, dentro do prezo de trinta (30) dias, conta-
das da término do [ulqcrnento. a execução do projeto definitivo,
mediante assinatura de contrato lavrado nos termos do modêlo a
ser apresentado pela Departamento Legal da Prefeitura Municipal
de Campinas.

Este precaução deve ser observada por todos os candidatos, re-
sidentes ou domiciliados nesta ou fora dela.

10.6 - Todo e qualquer cnteprojeto cu]o entrega tenha sido
feita fora dos prazos aqui determinadas, não entrará na concurso.

11) Julgamento dos Anteprojetos :

10) Entrega dos Trabalhos:

11. - O [ulqornento dos o ntepr ojetos será feito, por um
Conselho Julgador (Juri de Arquitetos), que funcionará anexo à
Comissão Executiva do Paço, árgão instituído [unto ao Gabinete
do Prefeito Municipal de Campinas.

11. 2 - O Conselho Julgador está composto dos seguintes
membros:

a) Arquiteto Rino Levi, Presidente indicado pelo Departamento
de São Paulo do Instituto de Arquitetas da Brasil;

b) Arquiteta Afonso Eduardo Riedy, indicado pelo Departa-
mento Central, da Instituto de Arquitetos do Brasil; e

c) Arquiteto Urnberto Aveniente, indicado pela Delegacia de
Campinas, do Instituta de Arquitetas da Brasil.

Servirá cama Assistente e Prepasta da Presidente da Conselho
Julgadar a Arquiteta Plinia Crace, da Departamento de São Paulo
do Instituto de Arquitetos do Brasil.

11. 3 - A Comissão Executiva do Paço terá funções adminis-
trativas, informativos, opinativas e de supervisão geral do con-
curso e é composta dos seguintes membros:

a) Dr. Ruyrillo de Magalhães, Diretor do Departamento de
Ensino e Difusão Cultural da Prefeitura, Representante do Pre-
feito e Presidente da Comissão;

b) Radalpha Vitali, Chefe do Serviço Administrativo do Depar-
tamento de Águas e Esgotas da Prefeitura, Secretário Administra-
tivo da Comissão;

c) Arquitetos Egberto Ferreiro de Arruda Camargo, Subdiretor
do Departamento de Obras e Viação da Prefeitura, Consultor
Técnico.

11. 4 - Os trabalhos de iulgamento obedecerão às seguintes
fases:

1.0) Seleção de trabalhos;
2.0) Apreciação e análise arquitetônica; e
3.0) Classificação e [ulqornento final.

1. 5 - A seleção inicial ou l.a fase dos trabalhos será
realizada pela Comissão Executiva do Paço, que verificará a
observância, por parte dos concorrentes, das bases estabelecidos
pelo Edital. Serão afastados do concurso aqueles que não tenham
scrlsfe.to as exigências do Edital, independentemente de quaisquer
outras considerações ou merecimentos.

11.6 - A apreciação e análise sob o ponto de vista de função,
da técnico e da arquitetura, será feita pelo Conselho Julgador
(Juri de Arquitetos), que expressará os resultados a que tenha
chegado, lavrando sôbre o assunto uma ata circunstanciada, que
será assinada por todos os membros do referido Conselho.

11. 7 - O [ulqcrnento e classificação final, objeto da 3.0

fase, serão efetua dos pelo Conselho Julgador, com a totalidade de
seus membros.

11. 8 - Para efeito de seleção dos trabalhos integrados no
Edital, fica estabelecido que quaisquer informações ou dados
fornecidos por escrita a um ou várias candidatos, desde que visa-
dos, ou assinadas, pelas membros da Comissão Executiva, serão
incorporadas às bases, e delas passarão a fazer parte integrante.
Para isso serão encaminhadas aos membros da Conselho Julgadar
cópias da presente Edital e de quantas informações forem pela
Comissão Executiva do Poço prestados aos concorrentes, no decorrer
do prazo estabelecido para o concurso.

11. 9 - Os trabalhos de iulgomento serão feitos em sessões
sucessivas do Conselho Julgador.

11. 10 - As sessões de [ulqornento serão absolutamente se-
cretas. Fica claramente estipulado que não permanecerão ou
terão acesso ao recinto do [ulqornento. quer sejo durante o decor-
rer dêste ou durante o intervalo das sessões, outras pessoas que
não os componentes do Conselho Julgador.

11. 11 - Durante o intervalo de duas sessões consecutivos, o
recinto onde se processar o iulgamento será mantido fechado ó

chove.
11. 12 - O Conselho Julgador dará o seu parecer por es-

crito, através de ata a ser lavrada por um dos seus membros,
onde ~everá ser fundamentado e indicado claramente o critério
adotado no seleção e clossificação dos trabalhos. A ato será
publicado no órgão oficial do Prefeitura.

11. 13' - A não obediência aos itens acarretará, automática-
mente, _a anulação do concurso.

8) Peças do Anteprojeto:

8. 1 - Planta de situação e planto de urbanização com os
vias de acesso primárias e secundários, sugestão de ambientação
e coordenação do edifício do Poço com O Porque Público Cento I,
que deverá ser projetado em conjunto com o Poço, de molde a
formar um todo harmônico, funcional e estético, no escala de
1:400.

8. 2 - Planta de cada pavimento no escola 1:200.
8. 4 - Cortes ortogonais esquemáticos, em número e posiçco

escolhidos pelo autor para a perfeita compreensão do cnteprojeto
de 1:200.

8. 5 - Perspectivas, em número variável a critério do con-
corrente, interessando as diversas fachadas do edifício e repre-
sentando clara e exatamente a implantação do mesmo no terreno
do parque público de contôrno, de molde a que o edifício ocupe,
no máximo, um terço da área total do terreno, ficando os dois
terços restantes como espaço livre de uso comum do povo, ou seja,
como área constitutiva do Porque Público Central de Campinas.
8. 6 - Tôdas as perspectivas, tonto da edifício do Poço como

do Parque Público Central, serão rigorosamente construídas e em
suas pranchas deverão estar indicados a altura do horizonte, a
direção visual principal, a distância do ponto de vista e a posição
da quadro.
8. 7 - A critério do concorrente, esboços de interiores, dia-

gramas de insolação e de circulação e, nos desenhos, inscrições,
legendas e detalhes que esclareçam a respeito do projeto,
8. 8 - Junto à planta de cada pavimento deverá estar in-

dicada, exatamente, a área do pavimento respectivo. Junto à
planta do último, além da área dêste, deverá constar, também,
a tabela de tôdcs as áreas do edifício e seu total.
8. 9 - As plantas referentes ao anteprojeto do Parque Público

Central, que circundará o edifício do Paço, deverão indicar e o
sistema de circulação, assinalando as vias de acesso para pedestres
(funcionários e público) e para veículos (oficiais e particulares),
bem como as áreas de descanso poro o público.

9) Apresentação:

9. I - Os desenhos serão apresentados em duas vias em
copro s heliográficas, perfeitamente nítidas, sendo uma das vias,
colocada em papelão e conterão todos dados e cotas necessários
à perfeita apreensão da idéia, bem como a determinação das
áreas diversas para o devido paralelo com as determinações do
organograma integrante deste Edital.

9. 2 - As pranchas medirão no máximo 0,80 x 1,20 m.
9. 3 - Cada prancha poderá conter mais de um elemento

de cnteprojeto.
9. 4 O número de pranchas é ilimitado.
9. 5 - Não serão permitidas representações cenográficas.

10. 1 - Os trabalhos deverão ser entregues á Comissão Exe-
cutiva do Paço até às quinze (15) horas do dia do encerramento,
na sede da Comissão, impreterivelmente.

10. 2 - Os trabalhos serão entregues em invólucro conve-
nientemente fechado e lacrado.

10. 3 - Cada cnteprojeto deverá ser acompanhado por um
envelope perfeitamente fechado e lacrado, opaco, sem qualquer
sobrescrição ou marca distintiva, contendo em seu interior um car-
tão com o nome e enderêço do concorrente, isto é, 2.a via da
ficho de inscrição aludida no item 16. 2. Os envelopes serão
fornecidos pela entidade promotora do concurso, e serão todos
perfeitamente iguais entre si.

10. 4 - Na ocasião da entrega dos trabalhos, o envelope
receberá um número correspondente ao recebimento, e será, á
vista do entregador, colado ao invólucro do anteprojeto. Sôbre
o invólucro seró, também, escrito o número do envelope.

10. 5 - Para maior segurança de um perfeito anonimato dos
concorrentes, êstes não deverão entregar pessoalmente os seus
trabalhos, nem enviá-Ios por portador que traga características de
uniforme que permitam averiguar sua identida ou procedência.

12) Decisão do Juri :

12. 1 - A decisão do Conselho Julgador (Juri de Arquitetos)
será fundamentada e inapelável.



13) Prêmios - Propriedade dos Trabalhos: i7. 4 - Os desenhos, embalagens e sobreccrtos apresentados
não poderão apresentar marcas, nomes, pseudônimos ou distin-
tivos que identifiquem o autor.

17. 5 - Nenhum concorrente poderá, direta ou indiretamen-
te, revelar a identidade do seu trabalho, ou manter comunicação
referente ao concurso com qualquer membro do Conselho Julga-
dor ou da Comissão Executiva do Paço.

17. 6 - Os trabalhos não premiados não serão dados a
publicidade pela entidade promotora do cancurso.

17. 7 - Tôda correspondência relativa ao concurso será en-
dereçado da seguinte forma:

13. 1 - Serão conferidos os seguintes premias:
a) ao primeiro colocado caberá o prêmio de c-s 400.000,00

(quatrocentos mil cruzeiros) e quando fôr, oportunamente, decidido
pela Prefeitura Municipal de Campinas realizar a construção,
também, lhe caberá a elaboração e a execução do projeto de-
finitivo, projetos estruturais, projetos de instalações hidráulicas,
elétricas, telefônica e de sinalização, detalhes construtivos de es-
quadrias e outros, especificações, orçamento detalhado assim como
a assistência e fiscalização da parte técnica e artística dos tra-
balhos de construção do edifício do Paço e do parque público
do Paço e do parque público de contôrno, ou seja, do Parque
Público Central de Campinas, tudo em colaboração com a Se-
cretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de
Campinas, sob a supervisão geral da Comissão Executiva do Paço,
trabalhos êsses que serão remunerados de acôrdo com o estabele-
cimento na Tabela de Honorários do lnst.tuto de Arquitetos do
Brasil, a qual fica fazendo parte integrante dêste Edital, desconta-
dos desses honorários a importância de c.s 400.000,00 recebida
como prêmio;

b) ao segundo colocado a importância de c-s iOO.OOO,OO
(cem mil cruzeiros);

c) ao terceiro colocado a importância de c-s 50.000,00
(cinquenta mil cruzeiros);

d) ao quarto, quinto e sexto colocados a importância de
c-s 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), para cada um, a título de
menção honrosa.

13. 2 - Os trabalhos premiados e pagos pertencerão à
Prefe:turo Municipal de Campinas, que se reserva o direito de
dispor das mesmos e das idéias eu soluções neles contidas, confor-
me fôr de seu parecer, desde que para uso no edifício e parque
objeto do presente concurso.

i3. 3 - Os trabalhos que não lograrem classificação serão
integralmente restituidos aos respectivos autores. Não poderão
ser usadas as idéias ou soluções neles contidos, a menos que
haja acôrdo entre os seus autores e a entidade promotora do
concurso.

"Comissão Executiva do Paço
Prefeitura Municipal de Campinas".

Campinas, 25 de abril de 1957.

A Comissão Executiva do Paço:

Dr. Ruyrillo de Magalhães, Diretor do D.E.D.e., adido
00 Gabinete do Prefeito, Presidente.

Engenheiro Egberto Ferreira de Arruda Camargo, Sub-
diretor do D.O.V., Consultor Técnica.

Rodolpho Vitali, Chefe do Serviço Administrativo do
D.A.E., Secretário Administrativo.

Aviso

De ordem do Exmo. Senhor Prefeito, ficam avisados os senhores
candidatos ao "Concurso de Anteprojetos para o novo edifício do
Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas" que o
fornecimento do "Repositório de Elementos Informativos" de que
trata o Edital relativo ao citado concurso somente será feito,
mediante o pagamento de c-s i. 000,00 (hum mil cruzeiros), im-
portância essa que deverá ser, através de guia' fornecido pela
Comissão Executiva do Paço, recolhida, preliminarmente, ao Te-
souro Municipal.

Campinas, 27 de maio de 1957.
14) identificação dos Anteprojetos Premiados:

o Comissão Executivd do Paço:
14. i - A abertura dos envelopes contendo os nomes dos

autores de cada anteprojeto será feita em sessão pública, qua-
renta e oito horas após a finalização do concurso.

14. 2 - Antes da abertura dos envelopes será lido, para os
presentes, o parecer fundamentado do Conselho Julgador (Juri
de Arquitetos), constante de ata lavrada por um dos seus membros
e por todos assinada.

Ruyrillo de Magalhães - Presidente
Egberto Ferreira de Arruda Camargo - Consultor Técnica
Rodolpho Vitali - Sec. Administrativo
Helio Moraes de Siqueira - Diretor do D. L.
Ruy Hellmeister Moraes - Prefeito Municipal de Campinas

15) Exposição dos Trabalhos:
NOVOS CONSELHO DIRETOR E CONSELHO FISCAL
DO DEPARTAMENTO DA BAHIA DO I.A.B_

15. 1 - Uma vez dada publicidade ao resultado do con-
curso, os trabalhos serão expostos em local de fácil ccesso ao
público, durante quinze (15) dias.

Foram eleitos recentemente para integrarem os Con-
selho dêsse nosso Departamento baiano os seguintes
colegas:

Conselho Djretor: Affonso Baqueiro Presidente;
Antonio Carlos Guimarães - Vice-Presidente; Newton
Oliveira - 1.0 Secretário; Islair Pessoa - 2.0 Secretário;
Arthur Napoleão M. Rêgo - Tesoureiro.

Conselho Fiscal: Diógenes de Almeida Rebouças;
Fernando Machado Leal; Evano Gualberto.

16) Da Inscrição:

16. 1 - Para inscrição deverão ser juntos aos respectivos re-
querimentos documentos comprobatórios de que o concorrente ou
responsóvel de equipe concorrente é:

a) registrado no e.R.E.A. a que pertencer (público forma ou
certidão);

b) que é eleitor (pública forma do título);
c) que nada deve aos cofres da União, do Estado e do Mu-

nicípio (certidões negativas).
16. 2 - Feita a inscrição receberá o concarrente ficha de

inscrição em duas vias, contendo seu nome e enderêço, a primei-
ra via deverá ficar em poder do cancorrente como documento
comprobatório de sua inscrição e a segunda' via deverá ser junta
à respectiva coleção de pranchas aludida no item 10. 3. No
caso de desejar o concorrente apresentar maior número de pro-
jetos deverá exigir mais vias de sua ficha de inscrição.

OS ARQUITETOS NA IV BIENAL DE SÃO PAULO

O juri de seleção integrado pelos arquitetos Francisco
Beck, Eduardo Kneese de Mello, Plinio Croce e Mario
Henrique Glicério Torres, selecionou o trabalho dos
seguintes arguitetos para figurarem na IV Exposição
Internacional de Arquitetura:

17) Disposições Gerais:
HABITAÇÃO INDIVIDUAL

17. 1 - Nenhum concorrente poderá apresentar variantes de
um mesmo anteprojeto, mas poderá concorrer com quantos ante-
projetos desejar.

i7. 2 - Os concorrentes não poderão apresentar outras pe-
ças além das especifica das neste Edital.

17. 3 - O concorrente classificado em primeiro lugar terá
direito a receber os seus honorários, na conformidade do que é
estabelecido pela Tabela Básica de Honorários do I.A.B., des-
contados desses honorários a importância de Cr$ 400.000,00 re-
cebida como prêmio,

JOÃO CLODOMIRO DE ABREU e HÉLIO PASTA - São Paulo;
ROBERTO CLAUDIO AFlALO e PLlNIO CROCE - São Paulo;
ALFONS BARTH e HANS ZAUGG - Schonenward - Suiçc: BOL-
TON & BARSTONE, Architects - Houston - U,S.A.; OSWALD
ARTHUR BRATKE - São Paulo; MOCHAEL BURTON - Chippenham
- Inglaterra; OLAVO REDIG DE CAMPOS - Distrito Federal;
JOSÉ MARIA MARTORELL CODINA e ORIOL BOHIGAS GUAR-
DIOtA - Barcelona - Espanha; RUBENS CORSI - São Paulo;
GRAIG ELLWOOD - Los Angeles - U,S,A,; CARLOS FREDERICO



~ERREIRA - Distrito Federal; MIGUEL FORTE e GAlIANO CIAM-
PAGlIA - São Paulo; MARCElLO AACCIOll FRAGELlI - Distrito
Federal; ROBERT L. GEDDES - Philadelph'a - U.S.A.; HENRY
HILL - San Francisco - U.S.A.; PiERRE FRANCIS KOENING -
Venice - U.S.A.; ARNE KORSMO - Oslo - Noruega; DAVID
LlBESKIND - São Paulo; WENDELL H. LOVETT - Belleuve -
U.S.A.; JOSÉ MARIA SOSTRES MALUQUER - Barcelona - Espa-
nha; ROBERT B. MARQUIS e CLAUDE STOLLER - San Francisco
- U.S.A.; HANS MAURER - Munique - Alemanha; ALBERTO
MAZZONI - Milão - Itália; PETER ANDEAS M. MELLBYE -
0.10 - Noruega; JORGE ALBERTO MEREB - Distrito Federal;
JORGE MACHADO MOREIRA - Distr.to Federal; ENRIQUE LAN-
GENSCHEIDT OBREGON - Distrito Federal - México· RODO L-
PHO ORTENBLAD, FILHO - São Paulo; DAVIDE PACANOWSKI -
Roma - Itália; LEONARDO RICCI - Florença - Itália; GEORGE
VERNON RUSSElL - Los Angeles - U.S.A.; LEONARDO SAVIOll
- Florença - Itália; RAPHAEL S. SORIANO - Triburon - U.S.A.;
ABELARDO DE SOUZA - São Paulo; ALDARY HENRIQUE TOLEDO
- Distrito Federal; ANDRÉ OllVI ER WOGENSCKI - Saint-Remy-
les-Chevreuse - Fransa,

e HUBERT PETSCHNIGG - Dusseldorf - Alemanha; ERNST HIL-
DEBRAND - Klagenfurt - Áustria; FRITZ JAENECKE e STEN
SAMUELSON - Malmoe - Suécia; JOHANNES LUDWIG - Mu-
nique - Alemanha; KARL KATSTALLER - Scn Salvador - Rep.
EI Salvador; VINCENT GEORGE KlING - Philadelphia - U.S.A.;
KARL LOIBL e LUITPOLD SITTMANN - Munique - Alemanha;
FREDERIK CHRISTIAN LUND e HANS CHRISTIAN HANSEN -
Copenhagen - Dinamarca; JACQUES MARMEY - Beirute - Líba-
no; PETER ANDREAS M. MELLBYE - Oslo - Noruéga; ICARO DE
CASTRO MELLO - São Paulo; JORGE MACHADO MOREIRA -
Distr.to Federal; JOHN CRESSWELL PARKIN - Toronto - Canadá;
FRITHJOF STOUD PLATOU - Oslo - Noruéga; MAGNUS POULS-
SON - Oslo - Noruéga; REINHARD RIEMERSCHMID - Munique
- Alemanha; ADOLFO SCHNIERLE e HELGA SCHNIERLE - Muni-
que - Alemanha; EHRENTRAUT SCHOTT - San Salvador - Rep.
EI Salvador; JOÃO SIMÕES - Lisbôa - Portugul; VLADIMIR TU-
RINA - Zagreb - lugosláv:a; OSWALD MATHIAS UNGERS -
Colonia - Alemanha; CARLOS RAUL VILLANUEVA - Caracas -
Venezuela; IVAN VITIC - Zagreb - Iugoslávia - "hors-concours";
GERHARD WEBER - Munique - Alemanha.

HABITAÇÃO COLETIVA PROBLEMAS VÃRIOS

VUKO BOMBARDELlI - Split - Iugoslávia; ALEXANDER FREIHERR
von BRANCA - Munique - Alemanha; SALVADOR CANDIA,
PlINIO CROCE e ROBERTO CLAUDIO AFLALO - São Paulo; TE-
LESfORO GIORGIO CRISTOFANI - São Paulo; MARTIN EISLER
- Buenos Aires - Rep. Argentina; DRAGO GAlIO - Zagreb -
Iugoslávia; FRITZ JAENECKE e STEN SALMUELSON - Malmoe -
Suécia; ADALBERTO LIBERA - Milão - Itália; DAVID lIBESKIND
- São Paulo; lI0NEl MIRABAUD - Paris - França; ALBERTO
MOREA e LUIS MOREA - Buenos Aires - Rep. Argentina; WIUO
REWElL - Helsinki - Finlândia; ABElARDO DE SOUZA - São
Paulo; MAURICIO SUED e MARCElLO ACCIOll FRAGElll - Dist.
FE>deral; IVAN VITIC - Zagreb - Iugoslávia - "hors-concours".

JOSÉ VILANOVA ARTIGAS - São Paulo; ANTONIO BEZERRA
BALTAR, CLEMENTINA DELFINA A. DE AMBROSIS e DOMINGOS
THEODORO DE AZEVEDO NETO - São Paulo; FRANCISCO BO-
LONHA - Dis+r.to Federal; MAURICIO DIAS e NOEL MARINHO
- Distrito Federal; VICTOR ALFRED LUNDY - Sarasota - U.S.A.;
KARL KATSTALLER - San Salvador - Rep. EI Salvador; PIERO
MONTI - GIAN EMllIO MONTI e ANNA MONTI BERTARINI -
Milão - Itália; WIT-OLAF-PROCHNIK - Distrito Federal; FRODE
RINNAN e OLAV TVETEN - Oslo - Noruéga; MARCELO RO-
BERTO e MAURICIO ROBERTO - Di3trito Federal; FRANZ RUF
- Munique - Alemanha; IVAN VITIC - Zagreb - lugosláv:a -
"hors-concours".

EDIFíCIO PARA FINS COMERCIAIS REUNiÕES PRELIMINARES PARA OS PLANOS
DIRETORES DOS MUNICípIOS

RENATO BAZZONI - Milão - Itália; FRANCISCO BASSO BIRU-
LES e JOAQUIM GILI MOROS - Barcelona - Espanha; FRANCIS-
CO BOLONHA - Distrito Federal; ALEXANDER FREIHERR von
BRANCA - Mun:que - Alemanha; CRAIG ELlWOOD - Los An-
geles - U.S.A.; AARNE ERVI - Hel:inki - Finlôndia; HELMUTH
HENTRiCH e HUBERT PETSCHNIGG - Dusseldorf - Alemanha;
HENRY HILl - San Francisco - U.S.A.; HANS MAURER - Munique
- Alemanha; MARCElLO NIZZOU, GEAN ANTONIO BERNAS-
CONI e FIOCCHI ANNIBALE - Milão - Itália; JOHN CRESS-
WELL PARK!N - Toronto - Canadá; FRITHJOF STOUD PLATOU
- ;Oslo - Noruega; WIT-OLAf PROCHNIK - Distrito Federal
V/IUO REWElL - Hels'nki - Finlândia; MARCELO ROBERTO e
MAURICIO ROSERTO - Distrito Federal; OlA MRK SANDVIK e
BERNST HEIBERG - Oslo - Noruega; EHRENTRAUT SCHOTT
Scn Salvador - Rep. EI Salvador; STUDIO ARCHITETTI VALLE -
Udine - Itália.

EDIFíCIO PÜBLlCO

O Departamento de São Paulo, do I.AB., tem últi-
mamente participado, como grande colaborador, em
alguns dos mais prementes problemas sociais e econô-
micos que dizem respeito à classe que congrega.

Foi assim, quando da Mesa Redonda sôbre a Casa
Popular. Mais feliz e objetivo do que naquela oca-
sião em Jundici. compareceu o I.AB. em Campinas,
para esclarecer e discutir com os prefeitos, vereadores,
profissionais e demais interessados, um projeto de lei
que ora tramita na Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo. Êsse projeto, que tomou o n.? 954/56,
apresentado pelo deputado Wilson Rahal, e que êste
Boletim publicou no número anterior, "dispõe sôbre
o aumento da capacidade tributária dos municípios
para custos dos Planos Diretores e Serviços Correlatos"
regulando a arrecadação do impôsto territorial rural,
fazendo-o reverter parcialmente para o impôsto territo-
rial urbano, êste recolhido pela municipal idade e aque-
le pelo Estado.

Saindo de vez do campo dos debates puramente teó-
ricos, o projeto de lei do deputado Wilson Rahal lan-
çou os arquitetos a um debate amplo e elucidativo,
equacionando, desde logo, os problemas e as soluções
de um planejamento urbano.

O I.AB. através de sua Diretoria e dos colegas
Luis de Anhaia Meio, Luiz Saia, Adir Moura Ferreira
e o estudante Mauricio Kogan, vem devotando 0.0

assunto o melhor de seus esforços. Do Interior foram
propostas reuniões preliminares. Campinas, através
do seu Centro de Ciências Letras e Artes e o depar-
tamento de Urbanismo da Prefeitura, organizou a
l ." reunião para debater o problema. Outras já
estão programadas para os próximos dias: 29 de
junho em Araraquara, 7 de julho em Lins e ainda em
Ribeirão Preto.

Ao encerrar estas notas, está se processando em
Taubaté a 2.a reunião.

EDIFíCIO PARA FINS INDUSTRIAIS

GiOVANNI MARIA COSCO (STlLNUOVO S/A) - Distrito Fe-
deral - México; JEAN GUEBHIN - Zurich - Suiça; FRANZ
HART - Munique - Alemanha; VLADIMIR KASPt - Distrito Fe-
deral - Méx'co; LUCJAN KORNGOLD - São Paulo; ARNE KORS-
MO - Oslo - Noruega; JACQUES MARMEY - Beirute - libano;
HANS MAURER - Mun'que - Alemanha; JOHN CRESWElL PER-
KIN - Toronto - Canadá; WIUO REWELL - Helsinki - Finlândia;
GEORGE VERNON RUSS::Ll - Los Angeles - U.S.A.; JORGE
WilHEIM e ROSA KUASS - São Paulo; MARCO ZANUSO - Mi-
lão - Itálic.

FRANCO ALBINI - Mi!ão - Itália; JOSÉ VILANOVA ARTlGAS
- São Paulo. WARREN HENRY ASHLEY - West Harford - U.S,A.;
CARlO BASsí e GOFFREDO BOSCHETTI - Milão - Itál:a; FRAN-
CISCO BOLONHA - Distrito Federal; ALEXANDER FREIHERR von
BRANCA - Munique - Alemanha; EDUARDO CORONA, ROBERTO
GOULART TlBAUD e ANTONIO CARLOS PITOMBO - São Paulo;
HÉLIO DE QUEIROZ DUARTE, ERNEST ROBERT DE CARVALHO
MANGE, LÉO QUANJI NISHIKAVA e ARRIAKI KATO - São Paulo;
HÉLIO DE QUEIROZ DUARTE e ERNEST ROBERT DE CARVALHO
MANGE - São Paulo; AARNE ERVI - Helsinki - Finlândia;
SVERRE FEHN e GEiR GRUNG - Oslo - Noruega; CARLOS FRE-
DERICO FERRE!RA - São Paulo; HELLMUTH, OBATA & KASSA-
BAUM, Inc. Arch.tects - SI, Louis - U.S.A.; HELMUTH HENTRICH
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Por outro lado, o I.A.B. enviou a tôdas Prefeituras
do Estado de São Paulo uma carta solicitando, não
só a sua colaboração, como também o envio de da-
dos, que uma vez l1grupados, oferecerão aos estu-
diosos uma visão total e bastante precisa da situação
interiorana paulista, quanto à:

Levantamento aéreo; urbano ou de tôda a área
municipal; planta cadastral; urbana e rural; código
àe obras; tributário; de posturas; de que época;
extensão urbana planejada; zoneamento; administra-
ção atual que conta com profissionais habilitados no
corpo de funcionários; arquitetos; engenheiros; agri-
mensores; residências que foram construídas na ci-
dade nos últimos anos (os números anuais); planta
da cidade com a demarcação do perímetro urbano
(incluindo o suburbano); a arrecadação municipal
do ano de 1956, a estadual e a federal; a área do
município e qual o montante da arrecadação do im-
pôsto territorial rural no ano de 1956.

A Reunião em Campinas realizada na sede da Asso-
ciação dos Engenheiros sob os auspícios - como já
dissemos - do Centro de Ciências Letras e Artes, do
Departamento de Urbanismo da Prefeitura do I.A.B.,
contou com a presença de várias autoridades interio-
ranas, prefeitos ou seus representantes, profissionais
e interessados. Iniciando os trabalhos, o arquiteto
Luiz Saia, apresentou, em linguagem "caseira" e bem
ilustrada, o projeto em suas Iinhas gerais. A essa
apresentação, seguiram-se os debates.

Em resumo, o que pudemos observar, é que, se a
maioria dos dirigentes interioranos desconheciam as
soluções práticas, pelo menos patentearam a presen-
ça do problema, em tôda a sua profundidade. De
espírito eminentemente prático, e sem mesmo com-
preender bem o que venha a ser um Plano Diretor,
passaram a analisar a praticidade do projeto e culmi-
naram em perceber uma falha de decorrência, isto é;
a lei prevê a liberação da verba para cobrir as des-
pesas decorrentes no estudo do Plano Diretor, "a
posteriori" da apresentação final do trabalho. Como
então fazer realizar o levantamento de dados para
o estudo de Plano Diretor, se a quase totalidade das
Prefeituras não possuem nenhum lastro para cobrir
sequer as despesas iniciais? A reunião tornou-se mais
objetiva e os debates encontraram campo fértil, com
a troca de conhecimento, possibilidades dos prefeitos,
dos profissionais e do amparo governamental.

Várias soluções foram analisadas e propostas. Con-
tudo não chegaram a conclusões definitivas, mas per-
mitiram ao deputado Wilson Rahal documentar-se de
dados e anseios que certamente serão consubstancia-
dos nas emendas e na defesa das mesmas, quando dos
debates na Assembléia Legislativa.

Em tempo.
Embora prejudicada pelo atrazo de uma parte dos

profissionais de São Paulo, a reunião de Taubaté, rea-
Iizada no dia 15 de junho, contou com a presença
de três dezenas de interessados na discussão do pro-
jeto, entre prefeitos, vereadores e profissiona is. . A
presidência da mesa coube ao prefeito de Taubaté,
Jaurés Guisardi, e foi completada pelo deputado au-
tor do projeto, Wilson Rahal, o presidente do De-
partamento de São Paul~ do I.A.B., arq. lccro de
Castro Meio e um representante do comissão, orq.
Luiz Saio.

Depois de uma breve exposição do problema feita
pelo representante da comissão, os debates se desen-
volveram, abordando diferentes questões suscitadas

pela propositura, destacando-se as intervenções dos
representantes de Taubaté, que presentemente acolhe
uma experiência de elaboração de seu Plano Diretor
por uma equipe local orientada pelo prof. Anhcio
Meio, dos prefeitos e representantes de Guaratinguetá
e Mogí das Cruzes, que abordaram especialmente
problemas financeiros e administrativos, e do deputa-
do Wilson Rahal que fez uma exposição relativa aos
possíveis meios de contornar e solucionar os proble-
mas financeiros preliminares da elaboração de um
Plano Diretor. Os profissionais presentes, anal isaram
de passagem, questões técnicas controvertidas, o que
os levou a considerar a conveniência de uma reunião
especial para debatê-Ias.

Houve completa unãnimidade de apoio ao projeto
954/56, havendo sugestão para que fossem enviadas
mensagens à Assembléia Legislativa solicitando sua
aprovação.

HONROSA DISTINÇÃO AO ARQUITETO CHRISTIANO
STOCKLER DAS NEVES

Em cerimônia que se realizou no dia 16 de junho,
em Washington, Estados Unidos, o "American Institute
of Architects", por ocasião dos festejos comemorativos
do centenário da fundação daquela associação dos
arquitetos americanos, concedeu o título de "fellow
member" ao prof. Christiano Stockler das Neves.
Essa distinção 00 arquiteto patrício é um prêmio à
suo atividade profissional; como fundador da primei-
ra Escola de Arquitetura de São Paulo que é hoje
a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, e autor de
inúmeras realizações no campo da arquitetura.
o distinto arquiteto patrício, ex-prefeito da Capital

não pôde estar presente à cerimônia. O título foi
recebido pelo embaixador do Brasil almirante Amaral
Peixoto.

PARA OBTÉR UM PROJETO ADEQUADO
ÀS SUAS NECESSIDADES PROCURE UM

ARQUITETO

PAGUE OS HONORÁRIOS ESTIPULADOS

PELA tABELA BÁSICA DO INSTITUTO

DE ARQUITETOS DO BRASIL, PARA CON·

SEGUIR O MÁXIMO DA ARQUITETURA E

O SERVIÇO DE UM ARQUITETO

Separata da Revista Acropole N9 224 - Junho de 1957
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SÃO PAU L O

LEI N.o 5.261, DE 4 DE JULHO DE 1957

Estabelece coeficiente de aproveitamento de
lotes, densidade demográfica, área mínima de
lote por habitação e área rrururno de espaços
livres, e dá outras providências.

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, PREFEITO DO MU-
NiCípIO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal, em sessão de
28 de junho de 1957, decretou e eu promulgo a se-
guinte lei:

Artigo 10 - Nas edificações em geral, o coeficiente
de aproveitamento do lote, ou seja, a relação entre
a área total construída, inclusive edículas, e a área
do respectivo lote, não poderá ser superior a :

I - seis (6) para prédios comerciais;
11- quatro (4) para edifícios de habitação coletiva

(apartamentos ou hotéis).
Parágrafo único - Para os efeitos dêste artigo as

áreas destinadas a garagem de estacionamento e guar-
da de automóveis não serão computadas na área to-
tal construída.

Artigo 2.° - Mantidos as atuais exigências e restri-
ções do Código de Obras e da legislação complemen-
tar vigente, os edifícios de habitação coletiva, além
de atender ao disposto no artigo anterior, deverão
obedecer ainda às seguintes condições:

I - não ultrapassar a densidade residencial líquida
de 600 pessoas por hectare;

II - fazer corresponder a cada habitação, no mí-
nimo, 35 m2 de área de lote.

Parágrafo único - No cálculo do número de pes-
soas, para o efeito do item I, serão observadas os se-
guintes índices: 2 (duas) pessoas em 1 (um) dormitório,
3 (três) pessoas em 2 (dois) dormitórios, 5 (cinco) pes-
soas em 3 (três) dorm itórios, 7 (sete) pessoas em 4
(quatro) dormitórios.

Atigo 3.° - A área dos espaços livres para recreios
públicos, exigido pelo artigo 733 de Código de Obras,
passa a ser correspondente a 20 metros quadrados
por habitante, calculados na base de 5 pessoas por
unidade residencial, ficando abolido o limite de ...
40.000 m2, fixado naquele artigo.

Parágrafo único - A nenhum lote poderá ser dada
ocupação superior à que foi fixada quando da apro-
vação do plano de loteamento.
. Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de

.sua publicação, revogados as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de São Paulo, aos 4 de

julho de 1957, 4040 da fundação de São Paulo.

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos d o-Br o s i l

Deptm. de São Paulo N.O 41 Julho de 1957

Redatores: Arq. Alfredo Paesani - Arq. Carlos A. C. Lemos

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

o PRONUNCIAMENTO DO INSTITUTO DE ARQUI-
TETOS DO BRASIL - DEPTM. DE SÃO PAULO

Em Assembléia Geral Extraordinária a 19 de Julho
p.p. foi tomada a seguinte resolução a respeito da
lei 5261 :

1) O IAB é favorável a tôdas as medidas propos-
tas no sentido de orientar e disciplinar o crescimento
das cidades;

2) fiel a êste propósito tem se empenhado constan-
temente em dotar, em particular a cidade de São
Paulo, 'de um plano diretor que ponha curso ao cres-
cimento desordenado que hoje presenciamos;

3) a lei 5261 demonstra a intenção inegável de
pôr um paradeiro no aproveitamento imoderado do
solo urbano;

4) na oportunidade de se manifestar sôbre medidas
como esta, o IAB de São Paulo aproveita o ensejo
para chamar a atenção do público e dos dirigentes
para a necessidade cada vez mais urgente de se do-
tar a cidade de São Paulo, de um plano diretor a al-
tura de seu desenvolver atual.

CONSIDERAÇÕES SÕBRE UM PLANO DIRETOR

Um Plano Diretor deve conter uma interpretação
"alta" das preferências coletivas da cidade. O des-
respeito a estas preferências e intenções que integram
a personalidade urbana, determina conflitos dificil-
mente superáveis pelas soluções mais aparentemente
acertadas do ponto de vista enegenheirático.

Um conjunto de homens de orientação filosófica e
profissional diferente, não pode coincidir na reputação
das preferências coletivos e dificilmente estará colabo-
rando num ato legítimo de criação. Ou alguns se
curvam à vontade de um, ou então se estabelece um
interminável e infrutífero ping-pong verbal. Por isso
as comissões, que não operam na nossa tradição, não
funcionam nunca.

Não cabe a um Plano Diretor limitar o crescimento
de um organismo vivo como é o de uma cidade e
nem providenciar um fermento que faça a cidade c;es-
cer indefinidamente. Não é possível imaginar nem
uma cidade "Base", nem uma cidade interminável. O
que um Plano Diretor pode e deve fazer é apenas,



respeitando os característicos da personalidade urba-
na, disciplinar o que existe e o que for permitido
prever.

* * *

vaso O Serviço de Planejamento do Estado de São
Paulo, criado por decreto lei 24.805, de 25 de julho
de 1955, morreu na gaveta. O Relatório Moses foi
também - e êste adequadamente - esquecido. O
governo não cuidou, até agora, seriamente, da forma-
ção de profissionais de planejamento e urbanismo. A
Prefeitura de São Paulo conta, no entanto, com vasto
repositório de informações que precisa ser organizado.
Tem um padre francês, em Paris, pensando em São
Paulo, com um contrato no bolso.

Em 1927, na oportunidade dos estudos da célebre
adutora Rio Claro, o engenheiro Henrique Novais cal-
culou, com impressionante exatidão a população paulis-
tana para 1952. Tudo o que foi feito em São Paulo,
quer pelas emprêsas concessionárias de serviços pú-
blicos, quer pela própria Prefeitura (que tem meios
absolutamente eficientes para controlar a veracidade
das previsões), foi feito sem levar em conta êsse cál-
culo e sem a menor idéia de disciplinar coisa alguma. O exemplo da capital paulista, crescendo sem dis-

plina, é mau exemplo para as cidades do interior. No
entanto, algumas cidades do interior, passando por
cima do exemplo que vem de cima, estão levando a
sério a pesquisa de solução racional para seus pro-
blemas.

Só mesmo a execução de obras volumosas de pro-
fundo alcance (sistema de produção de energia, rema-
nejamento da rêde viária, regionalização da produ-
ção, etc.) e cujo término demandaria um prazo de
10 anos, poderia mudar o esquema da distribuição
demográfica na região geo-econômica paulista e, por-
tanto, o ritmo de crescimento da metrópole desse re-
gião. Essas obras não foram ainda iniciadas e nem
sequer organizadas. Teremos, por isso, no mínimo.
mais 10 anos de crescimento da população paulista-
na segundo o ritmo atual, de acôrdo com o qual a
cidade cresce mais de 100.000 habitantes por ano.
Só um Plano Diretor pode disciplinar êsse crescimento.

*

A imposição de um gabarito particular para o ar-
ranjo urbano é apenas valiosa na medida em que
possa colocar, em têrmos práticos e incontornáveis, o
problema das diferentes medidas que devem ser to-
madas num conjunto orgânico.

* * *

;\" *

Há uma literatura diversionista em matéria de pla-
nejamento urbano. Já foi chamada "cidade jardim";
hoje se fala em "cidade humana". Uma cidade é um
acontecimento muito sério para que possa ser tratado
com literatice.As iniciativas que os responsáveis tem tomado a êsse

respeito, ou são precárias, ou nulas ou ainda negati- L. S.

CURSO COMPLEMENTAR DE PLANEJAMENTO E
URBANISMO

3.° aula - Uma sistemática regional. Formação
paulista e compromissos da atual estrutura demográ-
fica, econômica e social. Importância de alguns tipos
de obras públicas no desenvolvimento regional. Plano
Nacional de Viação, planos de estradas e de eletrifi-
cação. Código do Uso Lícito da terra, regionalização
da produção, industrialização e desenvolvimento demo-
gráfico regional. Perspectivas paulistas.

4.° aula - Uma sistemática urbana paulista. Leis
regionais de estrutura demográfica e de estrutura ur-
bana. Formação de cidades e de "cabeças de zonas".
Problema do centro metropolitano paulista e do vazio
econômico do sul do Estado.

Sob o patrocínio do Diretório Acadêmico da Facul-
dade de Arquitetura Mackenzie, e contando com a
participação de especialistas na matéria, será minis-
trado, durante os próximos meses de setembro e ou-
tubro, um curso de urbanismo, sob o título "Curso Com-
plementar de Urbanismo e Planejamento".

O curso abrangerá oito aulas, sendo as mesmas mi-
nistradas às quartas-feiras a noite, no Salão Pandiá
Calógeras da Universidade Mackenzie, estando assim
distribuídas:

2.° aula - Situação do urbanismo e do planeja-
mento no Brasil. Ensino, tentativas, acolhimento legal
e resultados. Planos: Amazonas, São Francisco, Para-
ná, Uruguai, Ferro, Carvão, Indústria, Petróleo, Trigo
e Café. Plano Salte, Trinômio mineiro. Tentativas de
planejamento urbano. Comissões e sua significação
nacional.

5.° aula - Problemas do urbanismo em São Paulo.
Obras públicas da União, do Estado e do Município.
Problemas legais, problemas técnicos, problemas polí-
ticos e problemas profissionais. Importância da ativi-
dade do arquiteto no desenvolvimento regional.

6.° aula - O problema da administração urbana
em São Paulo. Evolução do governo municipal na co-
lonia, império e na república. Problemas de atualiza-
ção técnico, econômica e financeira da administração
municipal paulista.

7.° aula - Desenvolvimento demográfico e seu cál-
culo. As cinco fórmulas convencionais de cálculo.
Crescimento populacional no Brasil e em São Paulo.
Perspectivas para os próximos 25 (?) anos.

8.° aula - Noções sôbre a geologia paulista, seus
tipos de solos e sôbre o seu aproveitamento econômico.

1.0 aula - Noções gerais de urbanismo e plane-
jamento. Urbanismo Europeu e Urbanismo Americano
do Norte. Planejamento e planejamento econômico.
Esquemas de planejamento regional. Planejamento de
bacias hidrográficas. Planejamento metropolitano.
Exemplos e sua aplicabilidade no Brasil, considerada
face aos compromissos da nossa formação e das "in-
tenções" regionais e nacionais. Uma filosofia ou uma
experiencia ?



Ocupação do solo e planejamento. Intervenção do ho-
mem na correção do solo face ao equipamento antigo
e moderno.

As aulas serão ministradas pelos seguintes profes-
sores: Arq. Luiz Saia, dr. Mario Wagner da Cunha,
dr. Lira Madeira (do Rio de Janeiro) e dr. José Setzer.

Aos alunos que apresentarem um índice de frequên-
cia mínima de 70 por cento do número total das aulas,
será conferido um certificado.

As inscrições ao presente curso são feitas gratuita-
mente, e acham-se abertas aos interessados, que de-
verão se dirigir à sede do DAFAM, rua Maria Antonia,
403, ou pelo fone: 35-2387, das 13 às 17 horas.

CONCURSO PARA UM MONUMENTO INTERNACIONAL
AOS MORTOS EM AUSCHWITZ

Em memória aos mortos no campo de concentração

de Auschwitz, será erigido um monumento de caracter

internacional. Para participar com projetos à constru-

ção da referida obra, foi aberto um concurso do qual

poderão tomar parte arquitetos e artistas de todo o

mundo. As inscrições estão abertas, podendo os can-

didatos fazê-Io até o dia 31 de agôsto de 1957, no

Comité Internacional de Auschwitz - Weigandhof 5 -

Viena, Áustria, anexando a quantia de Francos fran-

ceses 1.000 (ou equivalente) em nome da - Credi-

tanstalt Bankverein - Vienna, Áustria.DA SOCIEDADE DE ARQUITETOS MEXICANOS

O arq. Pedro Ramirez Vazques, presidente da Soe.
de Arquitetos Mexicanos e do Colégio Necional de
Arquitetos do México, comunicou ao IAB ter tomado
o encargo e a responsabilidade de uma nova seção
do jornal "Exelsior", destinada à difusão da arquite-
tura, urbanismo e decoração, que se denomiará "Urbe".

No corpo desta seção haverá uma coluna destinada
à arquitetura e o urbanismo no mundo, razão pela
qual, e dada a reconhecida capacidade profissional
dos arquitetos brasileiros, solicita a colaboração dos
mesmos, remetendo artigos e projetos de interêsse
geral.

Os projetos deverão ser entregues até o dia 15 de

março de 1958. O Juri é composto dos seguintes

membros: 2 representantes do Comité Internacional de

Auschwitz: M. K. Smolen e Odette EIlno, 2 represen-

tantes designados pela União Internacional dos Ar-

quitetos: Giuseppe Perugini e J. B. Bokerno, 2 artistas

designados pela Associação Internacional de Artistas

Plásticos: Henry Moore e M. Arp e um representante

designado pela Associação Internacional de Críticos

de Arte: Lionelo Venturi.

DEBATES SÔBRE PLANEJAMENTO URBANO zada foi prejudicada pelas copiosas chuvas que tor-
nara mas estradas intransitáveis.

Como das outras vêzes, os debates, que foram rea-
lizados na sala de desenho da Escola de Engenharia
de Lins, tomaram dois períodos, e contaram com a
presença de prefeitos, vereadores, engenheiros da re-
glao, bem assim representantes das associações de
classe locais e grande número de curiosos cu]o pre-
sença pode ser justificada pela circunstância daquela
cidade já ter um Plano Diretor aprovado pela Pre-
feitura e em execução rigorosa. A mesa que dirigiu
os trabalhos foi presidida pelo prefeito local, Dr. Moi-
sés Tobias. Depois das explanações preliminares, fei-
tas pelo arquiteto Luiz Saia, que ilustrou suas pala-
vras com exemplos do Plano Diretor de l.ins, de sua
autoria, e cujos gráficos se achavam expostos na sala,
os debates foram iniciados no mesmo ambiente de
liberdade e camaradagem das demais reuniões. A
presença de um número considerável de engenheiros
e de representantes de associações de classe introdu-
ziu nos debates alguns temas novos. Os fazendeiros
sediados nas imediações das cidades, naquelas partes
indicadas como potencialmente urbanas, mas ainda
distantes dos pontos já loteados, reclamavam medidas
preliminares capazes de evitar que suas áreas fossem
excessivamente gravadas quando da passagem, pre-
vista pelo projeto, para o âmbito da administração
municipal. Este tema foi amplamente debatido, sendo
mesmo vent[lados vários esquemas tendentes a disci-
plinar a futura gravação municipal de um modo pro-
gressivo, a part.ir do tempo previsto para a ocupação
urbana e da distância do perímetro atual. Ficou es-
clarecido que êste aspecto da questão não só deverá
ser objeto do estudo do Plano Diretor, como também
é da competência estrita do govêrno municipal e ain-
da que a orientação geral prevê o resguardo dos in-
terêsses locais pela audiência obrigatória de dois or-

O Departamento de São Paulo do IAB promoveu,
em prosseguimento às reuniões noticiadas em nosso
último Boletim, mais duas reuniões destinadas ao de-
bate do projeto de lei n.? 954/56, de autoria do
deputado Wilson Rahal. A reunião de Araraquara
foi realizada no dia 29 de junho, no salão da Câ-
mara Municipal daquela cidade, sob os auspícios da
Sociedade de Engenheiros de Araraquara. Contou
com a presença de prefeitos, vereadores e engenheiros
das cidades daquela zona, com membros da comissão
do IAS e com o deputado autor do projeto. Depois
de uma rápida exposição do contexto do projeto em
estudo e da indicação dos problemas debatidos nas
reuniões anteriores, foram iniciados os debates que
se prolongaram por dois períodos, manhã e tarde.
Dada a circunstância de algumas localidades desta
zona estarem enpenhadas na elaboração do cadas-
tro urbano, êste aspecto particular foi debatido em
profundidade, sendo analisadas as diferentes formas
pelas quais pode a administração municipal realizar

êste serviço fundamental para uma boa orientação
administrativa. O problema central debatido surgiu
da consideração da legitimidade de a Prefeitura con-
siderar a "atualização" do cadastro como trabalho
especial capaz de acolher a alternativa de ser remu-
nerado mediante a cobrança de uma taxa; a norma-
Iização do serviço, que agora se acha atrazado, traria
o assunto para o âmbito indiscutido do custeio de
serviços de rotina. Outros aspectos, já ventilados nas
reuniões anteriores, também foram debatidos, sob a
orientação do arquiteto Luiz Saia e com amplos es-
clarecimentos da parte do deputado autor do projeto.

A reunião de Lins. que fôra marcada para o dia
7 de julho, foi realizada no dia 14, pois a data apra-

z



ganismos coletivos: a Câmara Municipal, que deverá
aprovar o Plano Diretor, e a comissão prevista pela
lei, que deverá opinar sôbre o mesmo. Outra tese
levantada pela equipe de engenheiros de Baurú, e
cu]o estudo levou a considerar a conveniência de pro-
mover uma reunião especial a ser realizada naquela
cidade, foi a da possível injustiço contida na proposi-
ção em debate, que faz com que nos terrenos atual-
mente lindeiros da cidade incidam todos os gravames
destinados a custear o trabalho (Plano Diretor) que
afinal irá beneficiar tôda a cidade.

A demonstrar o acêrto da inciativa do IAB, promo-
vendo estudos preliminares a respeito do projeto em
pauta, pelo menos cinco teses foram, até agora, sus-
citadas: 1) financiamento pela própria administração,
do estudo do Plano Diretor, que será custeado, a pos-
teriore, pelo numerário resultante da aplicação do con-
texto do projeto de lei; 2) problemas das cidades
com índice pequeno, nulo ou negativo de crescimen-
to, nas quais o contexto do projeto não encontra subs-
tância; 3) problema da atual ização do cadastro ur-

bano custeado pela cobrança de taxas; 4) seria in-
[ustiço fazer com que exclusivamente as áreas poten-
cialmente urbanas custeassem os estudos de Plano
Diretor; 5) o Estado deve ou não participar do finan-
ciamento preliminar dos estudos de Plano Diretor.

A Comissão composta pelos arquitetos Anhaia Meio,
Luiz Saia, Adyr Moura Ferreira e pelo estudante Mau-
rício Kogan, encarregada pelo IAB de organizar os
debates em torno dêste projeto de lei, está no momen-
to plonejondo outras iniciativas que deverão culminar
com a realização de uma grande reunião em São
Paulo, porei a qual serão convidados prefeitos, verea-
dores, autoridades e profissionais, para o' fim de dis-
cutir se o projeto deve ser aprovado tal como foi
concebido ou se convém incluir emendas no seu con-
texto original. A ampla repercussão que vem tendo
a iniciativa do IAB faz prever não só o sucesso dessa
reunião mas também que o IAB contribuirá com um
relevante trabalho para que as cidades de São Paulo
possam afinal ter cada uma seu indispensável Plano
Diretor.

Aos 87 anos Wright nos surpreende com
a fabulaso projeto dêsse manumental ar-
ranha-céu de cêrca de 1.500 m de altura.

Segundo suas palavras será liA árvore
que escapou à floresta co ótlcc".

Após sustentar durante meio século acir-
rada palêmica contra a verticalidade dos
edifícios urbanos, Wright assume esta nova
posição que reduz a mesquinhas proporçães
os atuais arranha-céus.

Continua em aberto a polêmica, agora
com aspectos inéditos e imprevistos.

O projeto inclusive prevê o uso de ele-
vadores acionados por energia atômica e
terraços para pouso de 100 helicópteros. .

Uma população flutuante de 130.000
pessaas ocupará o edifício. F. L. Wright
colocou-se em dia com a nosso época, não
resta a menor dúvida.

I.u conlraddizlone che non c'é
~r~h!f\'!tl.i,:f'l'lH'I~ U"y{l W"lght '

INFORMES DE LA CONS-
TRUCCIÓN N.o 85 -
Espanha

Edifício em Chicago com 528 pavimen-
tos com andar térreo, 320.0 e 528.0
andar. Arq. Frank L1ayd Wright.

Revista espanhola de âm-
bito internacional. Ótima
apresentação, material sempre
selecionado.

Colégio mixto de Khourigba
- Arq. Delanoe.

Duas soluções contrutivas de
cúpulas.

À esquerda, cúpula laminar
de madeira - Rangum, Arq.
R. Squire.

Aboxo.
reticulada

cúpula metálica
da Krupp. com

28 m diâmetro.

L'ARCHITETTURA - Fev. 1957 - Itália

Encontro com Felix Candela - Vários
aspectos dos últimos trabalhos do reno-
vador arquiteto mexicano.

Interior da igreja da Virgem Milagro-
sa. Suas estruturas em ferro-concreto
abrem navos horizontes à plástica dêsse
material.
Acima, Mercado na cidade do México.



WERK - Suissa - Junho 1957

CUADERNOS DE ARQUITETURA - N.o 27
Espanha

Publicação bem cuidada do Colégio Ofi-
cial de Arquitetos de Catalunha e Baleares.

Plano parcial de ordenação de um poli-
gano urbano em Hospitalet de Llobregat.

Casas pré-fubrtccdcs projeta das por alu-
nos de arquitetura num concurso Nacional.

Arq. Perpiná Sebriá

tste número da excelente
revista suissa é dedicado à ar-
quitetura e arte religiosa.

Cooelo no cemitério de
Allschwill. Arqs. Walter
Wuster e Hans Huggel.

Interior da Igreja Norre-
Dome de Compassian em
Neuchatel. Arq. Maurice
Billeter.

ARTS AND ARCHITECTURE
October 1956 - U.S.A.

Residência econômica construldd sôbre ba-
se de concreto, com projeção em tôdas as
direções de 1,50 m. Ar. Louis Huebner.

Residência inteiramente em aço (estrutura
e cobertura) projeto do arq. Quincy Janes
e Emmons.

Exposições de arquitetura na Austrália, na
qual além dos projetos expostos, apresen-
tam-se pavilhões empregando as mais mo-
dernas técnicas e formas de construção.

Separata da Revista Acropole Np 225 - Julho de 1957
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SÃO PAU L O

I

Notícias da Secretaria

DUAS DECISÕES DO CREA DA 6.° REGIÃO, RELA-

TIVAS À ATIVIDADE PROFISSIONAL DO ARQUITETO

Decisão N.o 48

o Conselho, tendo em vista os pareceres emitidos
nos processos R-94/56, C-23/56, C-99 / 54 e C-l 00/54
e os debates e considerações havidos na sessão de 6
de julho de 1957, RESOLVE o seguinte:

1.°) Reconhecer aos arquitetos e engenheiros-ar-
quitetos (diplomados) o direito de projetar e executar
os serviços de instalações hidráulicas e sanitárias, bem
como os de fundações, excluídas, porém, adução e
captação de água.

2.°) Considerar que êsse direito e essas atribuições
se compreendem quer para as construções em que o
mesmo seja o autor do projeto ou o executor, quer
para que o mesmo possa projetor e executar tais ser-
viços específica e independentemente de ser o res-
ponsável pela construção, bem como pode o mesmo
ser anotado como encarregado de firmas que espe-
cificamente explorem êsses trabalhos.

3.°) Em consequência, fica revogado a Decisão
n.? 19/56 dêste Conselho, de 8 de março de 1956.

Decisão N.o 49

O Conselho, tendo em vista os pareceres emitidos
nos processos R-94/56, C-99/54, C-100/54 e C-26/47
e os debates e considerações havidos em sessão de
6 de julho de 1957, RESOLVE o seguinte:

1.°) Não se enquadrar nas atribuições dos arqui-
tetos e engenheiros-arquitetos o direito de projetar e
executar serviços de instalações elétricas em qualquer
construção, mesmo naquelas em que êle seja o autor
do projeto ou executor da construção do edifício, sen-
do-lhe vedado em consequência o projeto e execução

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos do Brasil

Deptm. de São Paulo N.o 42 Agôsto de 1957

Redatores: Arq. Alfredo Paesani - Arq. Carlos A. C. Lemos

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

específica e isoladamente daquelas instalações, não
podendo ser encarregado de firma que tenha como
objeto explorar a execução de instalações elétricas.

2.°) Reconhecer o direito de projetar e executar
instalações elétricas apenas aos engenheiros civís .

a) que tenham sido aprovados na cadeira de ele-
tro-técnica normalmente exigido ou [cculfodc no res-
pectivo currículo escolar;

b) que, embora não satisfazendo a condição es-
pecificado na alínea anterior, provem à data desta
Decisão virem exercendo atividades relacionadas com
a matéria em exame;

c) as atividades dos engenheiros civís no ramo das
instalações elétricas a que se referem os itens "a" e
"b" supra ficam restritas às obras de sua própria cons-
trução e com as seguintes atribuições: "Projeto e exe-
cução de instalações elétricas, em baixa tensão, para
luz e fôrça, limitadas individualmente a 75 KW ins-
talados".

3.°) Os casos omissos de particulares serão resol-
vidos por êste Conselho que, entre outras medidas, po-
derá reconhecer direitos mais amplos dos estipulados
no item 2.0, desde que o interessado prove o exercicro
e atividades correspondentes à data desta Decisão.

4.0) Em consequência, fica revogada a Decisão
n.? 29/56, dêste Conselho, de 27 de setembro de 1956.

•
CONGRESSO INTERAMERICANO DA INDÚSTRIA DE

CONSTRUÇÃO EM CARACAS

O primeiro Congresso Interamericano da Indústria
de Construção será realizado em Caracas em março
de 1958, e tem por objetivo considerar as questões
incluídas no temário elaborado pela Comissão Orga-
nizadora e adotar recomendações e resoluções sôbre
essas matérias, e fomentar o estabelecimento de fre-
quentes e estreites relações entre as organizações ame-
ricanas da indústria de construção.

O temário será o seguinte:

1.° - Colaboração entre os organismos privados
da indústria de construçéo dos países americanos. Pos-
sibilidade de criação de um órgão permanente que
coordene as relações entre as diversas entidades na-



cionais e organize os próximos congressos interame-
rica nos.

2.° - O crédito na indústria de construção. Exame
dos sistemas mais adequados para o financiamento de
obras a largo prazo.

3.0 - Sistemas para a contratação de obras pú-
blicas. Licitações (editais e concorrências).

4.0 - Métodos para aumentar a produtividades na
indústria de construção.

a) Mão de obra. Formação de operemos especla-
lizados. Diferentes formas de contratos de trabalho.

b)
c)

d) Organização de obra.
5.0 - Cooperação técnica e financeira na indústria de
construção entre os diferentes países americanos.

6.0 - Legislação do Trabalho. Sua aplicação na
indústria de construção.

7.0 - Regulamentação das atividades dos emprei-
teiros. Normas tendentes a evitar o exercício ilegal da

Sistemas e métodos de construção.

Equipes.

engenharia.

NSTRUÇÕES P A R A A APLICAÇÃO D A L E I 5 .26 1

O secretário de Obras, tendo em vista a delibera-
ção tomada pela Comissão Orientadora do Plano Di-
retor da Cic!ade, em reunião de 13 de Aqôsto resol-
veu determinar aos diversos Departamentos e Unidades
que lhe são subordinodos. a observância das seguintes
instruções para execução da lei 5.261 de 4 de julho
de 1957:

1.0 - A lei 5.261 de 1957 não abrange as edifica-
ções para usos diferentes dos comerciais e de habi-
tação;

2.° - Para o cálculo da densidade residencial lí-
quida (art. 2.°, ítem I) será considerado o lote COI15-

truendo acrescido de uma faixa de rua Iindeira, com
largura correspondente à metade da rua e não su-
perior a 8 metros;

3.° - Nas edificações mistas de uso comercial e de
habitação coletiva, será observado o seguinte: a) a
sexta parte da área construída destinada a comércio
somada à quarta parte da área construída destinada
à habitação, não poderá ser superior à área do lote;
b) para efeito de cálculo das restrições estabelecidas
no art. 2.0, itens I e 11, não será feita qualquer de-
dução de área do lote construendo a título de quota-
parte de sua área atribuível a uso não resldenciol,

4.° - Para execução do art. 2.° da lei 5.261 de
1957, a parte fracionária do número resultante do
cálculo será arredondada para a unidade e somada
à parte inteira;

5.° - Além das áreas das garagens de estabeleci,
mento e guarda de automóveis, também não serão

computadas como áreas construídas as corresponden-
tes c i) terraços abertos; b) casas de máquinas, de
bombas e reservatórios; c) pavimentos abertos que
contenham "pilotis" ou estruturas análogas, compu-
tando-se, porém, as áreas dêsses pavimentos, salvo
nesses recintos a parte ocupada por caixa de escada,
poço e hall de elevadores e portaria; d) pavimentos
de subsolo não destinados à habitação.

6.° - Para cálculo do número de pessoas regulado
pelo ítem 1 e parágrafo único do art. 2.°, não serão
computados: a) os dormitórios excedentes a 4 por
habitação; b) 1 dormitório para empregada por ha-
btoçõo. c) 1 dormitório para zelador para edifício;

7.0 - Unicamente nos arruamentos e loteamentos
já aprovados ou cujos requerimentos tenham sido pro-
tocolados e numerados até o dia 4 de julho de 1957,
será dispensado o cumprimento das exigências do art.
3.0 da lei 5.261 de 1957, para aprovação de aber-
tura de passagens;

8.° - Os agrupamentos de casas previstos no pa-
rágrafo 2.° do art. 775 do Código de Obras serão
permitidos com dispensa das exigências do art. 3.0 da
lei 5.261, apenas quando situados em loteamentos
já aprovados ou cujos requerimentos tenham sido pro-
toco lados e numerados até 4 de julho de 1957;

9.0 - As áreas dos espaços livres correspondentes
a arruamentos ou partes de arruamentos destinados
a outros fins que não os residenciais continuam a ser
calculadas pela norma geral estabelecida no art. 773
do Código de Obras".

v CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS

Realizou-se, na semana de 28 de Julho a 4 de
agõsto de 57, na cidade de Recife, o 5.0 Congresso

Brasileiro de Arquitetos.
O domingo, foi reservado à apresentação de cre-

denciais, fato êste ocorrido na sede própria do IAB

Pernambucano, situada na Pça. da República, em pa-
vilhão cedido em comodato pela Prefeitura Municipal.

Feitas as apresentações já registrava a lista de adesões
o número de 135 congressistas. Falou na inaugura-
ção dos projetos, e fotografias das obras em Bra-
sília, o Sr. Aderbal Jurema, secretário da Educação
representando o Sr. Governador de Pernambuco, que
ressaltou as particularidades do Congresso e do de-
cidido apoio que as autoridades pernambucanas têm
distinguido os arquitetos com obras e projetos, atra-
vés de suas atuações nos diferentes setores da admi-
nistração pública estadual como municipal e dos con-

cursos públicos, finalizando por colocar a cidade à
disposição dos Congressistas.

Seguiu-se um ligeiro beberete oferecido por uma
das firmas locais.

Na manhã do dia seguinte teve lugar no Salão No-
bre da Escola de Belas Artes a sessão preparatória
para a eleição da Comissão Executiva e das Comis-·
sões de Estudos.

A delegação paulista apresenta então ao plenário'
a sua .indicação de que a Comissão Organizadora
fosse convertida em Comissão Executiva, para maior
garantia e' entrosamento dos trabalhos a serem reali-
zados, indicação essa apoiada pela maioria e com-
pletada em seu número pelo colega Icaro de Castro
Mello de São Paulo e Edmundo Fontenelle de Minas.

Procedeu-se em seguida a eleição das Comissões
de Estudos, integrada por um representante de cada
Departamento Estadual.



As Comissões ficaram assim constituídas: Executiva:
Presidente: Edison R. Lima; 1.° Vice: Eduardo Burle

Ferreira; 2.° Vice: learo de Castro Mello; 3.° Vice .
Edmundo Fontenelle; 4.° Vice: Acacio Gil Borsoi; 1.°
Secretário: Paulo Godim Vaz de Oliveira e 2.° Secre-
tário: Mauricio do Passo Castro.

Vogais: Helleny Marques Lins, Helio Moreira, Jaime
Oliveira, Waldecy Fernandes Pinto e Everaldo da Ro-
cha Gadelha.

Comissão de Estudos:
Presidente: Wilson Maia Fina - São Paulo; Se-

cretário: Fernandes de Menezes - Pernambuco.

Membros: Jairo Faria (Alagoas), José Armando Fa-
ria (Ceará), Edna Dutra (Distrito Federal), Sergio Fran-
cisco Silva (Sergipe), Ermundo Fontenelle (Minas Ge-
rais), Maria do Carmo Novaes (Espírito Santo), Roberto
Souza (Rio Grande do Sul) e Professor Oscar Caetano
da Silva (Bahia).

À noite, no Salão Nobre da Faculdade de Direito
de Recife, realizou-se a sessão solene de instalação
do Congresso, presidida pelo Governador do Estado,
que, dando por inaugurado o V Congresso Brasileiro
de Arquitetos, passou a palavra ao Presidente do De-
partamento de Pernambuco do I.A.B. que fez o sau-
dação aos Congressistas.

O Sr. Governcdor. instalado num pomposo trono
de jacarandá do Bahia, todo entolhado à Luiz XV,
tinha à suo cabeça um doce I vermelho adamascado,
que descia lá do alto do fôrro de dentro de uma
coroa de louros dourada, e tendo ainda 00 seu lodo
os varas dourados do magistrado, tendo cada uma
a inicial F. D. (Faculdade de Direito).

Logo o seguir, esquecendo-se o presidente da me-
sa que se trotava de um Congresso de Arquitetos,
omitindo os demais participantes, e 00 invés de entre-
gar o direção dos trabalhos 00 Presidente do I.A.B., te-
ve pressa em passar o palavra 00 Sencdor Apolonio
Salles, representar:te do Sr. Presidente do República
naquele conclave, que em longa conferência escrito,
abordou o temo "O engenheiro e o arquiteto em Bra-
si!ic". Não temos intenção de entrar no mérito dos
acontecimentos, mos não podemos deixar de salientar
que o Senador devia ser esclarecido o que seja um
arquiteto, paro não mais estcbelecer confusóo entre
nós e os engenheiros eletricistas, agrônomo e do ou-
tros especialidades, e mesmo de que num congresso
se foz indicações e propostos paro reinvindicações do
classe e se luto pelos ideais do profissão e não pro-
pagando do capacidade técnico individual de corren-
tes elétricas em Paulo Afonso e terrenistas em Bra-
sília.

No terço feira tiveram início os estudos dos teses
apreser:tadas 00 Congresso, além de moções e pro-
postos.

Os trabalhos se sub-dividiram primeiramente nos es-
tudos dos teses e depois dos monções e indicações
propostas.

No mesmo noite houve o conferência do Arquiteto
Augusto Guimarães, que, como não podia deixar de
acontecer, versou sôbre o temo dos obras em Bra-
silio e o plano Lucio Costa. Dos consequências usu-
fruidas nos debates havidos após a conferência não
cabe relatar aqui neste registro, pois descambaria po-
ro o terreno do propagando e das quaixas dos pro-
fissionais com relação à atuação do Cio. Urbaniza-
dora. O que podemos no entretanto salientar, é que
pelo informação trazido pelo arquiteto Guimarães, re-
presentando o Cio., já está em adiantado fase o
construção de 17 edifícios onde se instalarão os Mi-

nistérios e Autarquias, contrariando as esperanças pro-
feridos pelo Senador Apolonio Soles no conferência,
de que em Brasília haveria trabalho para muitos ar-
quitetos e que êles não deviam se desesperar por-
quanto os trabalhos ainda estavam no início.

Uma das grandes vantagens dos Congressos é a
reunião de profissionais de uma mesma especialidade,
que têm assim a oportunidade do estabelecimento de
contato e conhecimento dos problemas gerais que afli-
gem a comunidade reunida.

Se as teses apresentadas não despertaram o inte-
rêsse geral, valeu o Congresso pelas reinvidicações
discutidos.

E o ponto alto foi o de defesa da profissão.
Estão os nossos colegas do Norte e do Nordeste

completamente desamparados no campo profissional
em virtude da proliferação dos gamelas "legais e
ilegais", que invadem o âmbito do arquiteto.

Locais onde ainda vicejam o clima do favoritismo
político, áureo do patriarcado do senhor do engenho,
fatores estes que irmanados predominam na condução
e no trato dos couscs. não conseguem os nossos co-
legas impor-se no exercício independente da profis-
são, quer na esfera pública como particular.

E dentro dêsse clima vai o Congresso em busca de
apoio paro que possa vencer o barreira imposto pelos
profissionais legalizados e ilegais, no setor do cons-
trução, grandes concurrentes dos arquitetos, estes lá
no norte, muito mais do que aqui, ilustres desconhe-
cidos.

Da discussão surge a proposta para a revisão do
lei 23.569, que regu Ia o exercício da profissão do
engenheiro e do arquiteto, pedindo-se às autoridades
responsáveis suo revisão sobretudo do resolução n.?
100, que veio estabelecer maior confusão, comparan-
do ela o arquiteto como agente industrial e comercial
do construção, especialidades estas de outro tipo de
organização.

Outra indicação que também mereceu ampla dis-
cussão foi o da separação profissional no âmbito mu-
nicipal, com o comparecimento isolado do arquiteto
como autor do projeto nos processos de aprovação de
plantas. Êste particular já é respeitado na Prefeitura
de Recife e de S. Salvador, reinvidincando os Depar-
tamentos do I.A.B., para que se processe o mesmo
tratamento nas Prefeituras dos outros Estados.

Um dos pontos mais evidentes apontados no Con-
gresso era a diferença de formação estética entre o
sul e o norte. O pequeno índice da cultura no campo
profissional dos colegas do Norte do Nordeste, decor-
re do fo Ita de Iigação intensa com os centros de cu 1-
ruro mais avançado, que proporcionasse um aprimo-
ramento arquitetônico.

A primeiro não pode ser aprimorado mesmo que a
segunda se acentue, se não houver indústria local
abundante e de classe, que permita assim levantar o
padrão de acabamento nos construções e o nível es-
tético das cidades através do forma e da côr. E
Recife já luta por êste aprimoramento em suas obras
residenciais, faltando apenas uma melhoria nas obras
de grandes estruturas.

E esta está no ordem do interêsse que o receptivi-
dade econômico proporciono em demando sempre
crescente de um surto imobiliário. E é o que está
acontecendo em Recife com o índice elevado de cons-
truções, esperando-se o mesmo em outras Capitais do
Norte e do Nordeste, desde que lembrados pelos cré-
ditos imobiliários de largo fôlego, só possível com au-
torização das autoridades federais, maneira esta útil
de auxiliar o desenvolvimento daquelas cidades no
campo da arquitetura e do urbanismo, possibilitando



e provocando interêsse no campo da pesquisa e da
formação estética.

Um outro ponto muito controvertido no Congresso
e longamente abordado foi o de separação da disci-
plina de arquitetura do programa das Escolas de Be-
las Artes.

A corrente nordestina e nortista, arquitetos forma-
dos pelas Escolas de Belas Artes, era, a primeira pela
separação integral - corpo e espírito -, e a segunda
pela separação do corpo, mantendo o mesmo espírito
plástico dos ensinamentos das belas artes, sendo a pri-
meira tese ardorosamente defendida pelo represen-
tante do Diretório Acadêmico da Bahia.

A questão tomou volume, quando por ocasião das
festividades de comemorações do 25.° aniversário da
Escola de Belas Artes de Recife, em que todos os con-
ferencistas abordaram o assunto, não esquecendo até
o Sr. Mario Barata - crítico de arte muito conhecido
- de fazer alusões elogiosas em sua conferência ao
artigo de Lucio Costa, que propugna a volta da ar-
quitetura nas belas artes, dizendo que ao arquiteto
não poderia dispensar-se os ensinamentos das cadei-
ras de pintura, esculturas e demais disciplinas.

Não podemos deixar de acentuar o espírito de fran-
ca cordialidade que reinou em todo o Congresso e
tampouco o esfôrço da Comissão Organizadora, que,
sem o apoio moral do órgão central que primou pela
sua total ausência, e de recursos financeiros de qual-
quer espécie, reuniram-se os 60 colegas de Recife, nú-
mero de que se compõe o quadro sociai daquele de-
partamento, e puderam numa conjugação de esforços
fazerem com que o V Congresso Brasiieiro de Arqui-
tetis tivesse o êxito que teve.

Como última indicação em plenário, o nosso cole-
ga pernambucano Florismundo Marques Lins propôs,
sendo aceito pelo plenário, a indicação ao órgão cen-
tral, de que o VI Congresso fosse realizado na Bahia.

Resolve e aconselha:

1.° - A fundação de um Instituto de Habitação
Popular formado por representação de diferentes Ins-
titutos de Aposentadorias, Fundação de Casa Popu-
lar, etc. etc., do Instituto de Arquitetos, das Socieda-
des de Engenheiros, assim como Associações que con-
greguem assistentes sociais etc.

2.° - A formação de Comissões estaduais onde
tenham audiência obrigatória os profissionais relacio-
nados com o trato do problema.

3.° - Que todos os planos de inversão dos orga-
nismos nesse âmbito recebem obrigatoriamente apro-
vação prévia das comissões e do Instituto de Habita-
ção Popular.

B)

Casa popular

Do exame e discussão das teses apresentadas em
torno do problema da casa popular, a comissão de
Estudos submete ao plenário, a seguinte resolução:

Wilson Maio Fina

1.° - Considerando que é cada vez mais alarman-
te a situação de pauperrismo em que vivem e habi-
tam parcelas consideráveis das populações, desprovi-
das dos mais elementares recursos econômicos.

2.° - Considerando que as populações do campo,
vivem ainda em piores condições, submetidas a um
sistema de exploração do trabalho humano que as le-
va a abandonar o campo.

3.° - Considerando que as poucas medidas toma-
das no sentido de minorar a situação de penúria das
populações no que se refere à casa, em geral são
medidas demagógicas destinadas à exploração para
fins escusos:

4.° - Considerando que esta situação não pode
ser resolvida com processos de financiamento e ajuda
econômica, dados os baixos salários que contam os
homens do povo em comparação com as altas parce-
las destinadas à amortização de empréstimos para a
construção de casas particulares.

5.° - Considerando que o Govêrno de nosso país,
através dos órgãos e autarquias originalmente encar-
regados de enfrentar os problemas da casa popular,
fàcilmente viram a atenção para obras suntuárias e
desnecessárias em face da crise de habitações que
força o povo a viver em favelas e mocambos.

6.° - Considerando que a corrida imobiliária hoje
característica dos grandes centros urbanos constitue
uma derivação incorreta da indústria de construção
para a exploração de valores fictícios da terra urbana,
em detrimento do desenvolvimento normal e harmônico
das cidades.

•
CONCLUSÕES DO V CONGRESSO DE ARQUITETOS

São as seguintes as conclusões apresentadas em
Plenário, pela Comissão de Estudos.

A)
Considerando:

1.° - O número de organismos oficiais e semi-ofi-
ciais que têm a responsabilidade de contribuir para
a solução do grave problema da habitação popular
e o volume considerável de numerário arrecadado por
essas entidades.

2.° - A ação concreta dessas diferentes entidades
não apresenta orientação uniforme e correta.

3.° - Ser indispensável uma orientação operante
capaz de conduzir o trato do problema da habitação
popular ao nível condizente com a gravidade do
mesmo.

4.° - O estabelecimento dessa orientação não po-
der dispensar a ausência dos arquitetos e demais pro-
fissionais aplicados ao estudo dos arquitetos e demais
profissionais aplicados ao estudo e trato do problema
de habitação e de vida do povo.

5.° - Que o estabelecimento de diretrizes corretas
representa uma disciplina capaz de oferecer maior
rendimento ao município oficial na solução desse pro-
blema.

Propõe: 1.0 - que o V CONGRESSO BRASILEI-
RO DE ARQUITETOS, através de seu órgão de classe o.
I.A.B., se dirija aos poderes competentes da República
e dos Estados, encarecendo a necessidade, de o Go-·
vêrno tomar medidas concretas no processo de fazer
funcionarem efetivamente os organismos e autarquias
federais e· estaduais criados com o fim precípuo de
atender o povo e especialmente no que se refere à
moradia.

2.° - que além de cumprirem os seus programas
no plano urbano, as instituições encarregadas de aju-
da e promoção de casas populares estendam as suas
atividades para o campo.



C) Resolve:

1) Considerando que o decreto 23.569, que re-
gula o exercício da proflssôo do engenheiro e
do arquiteto, apesar dos benefícios que outrora
prestava à classe, não corresponde mais à rea-
lidade no que refere à prática da arquitetura.

Considerando que as últimas resoluções do
CREA destinadas a adotar a lei à real idade, em
particu lar a resolução n.? 100, constituem gra-
ve obstácu 10 para o exercício da profissão de
arquiteto, com elas cada vez mais confundida
com a atividade industrial e comercial da cons-
trução.
Considerando que uma
constitue obstáculo para
progresso da arquitetura
da cultura nacional.

legislação superada
o desenvolvimento e
brasileira e portanto

1.0 - Que o I.A.B. oficie ao Presidente da Repú-
blica, ao Congresso Nacional e ao C. O. N.
F.E.A., sugerindo a proposta de discussão e
aprovação de uma nova lei regulamentando
o exercício da profissão de arquiteto.

2.0 Através do I.A.B. iniciar campanha de escla-
recimento sôbre como conceituar a profissão.

3.0 Tomar medidas práticas junto as prefeituras
municipais no sentido de apl'Ovar os proje-
tos de arquitetura deixando a apresentação
ao construtor para a ocasião do início das
obras.

4.0 - Que a concessão do habite-se fique condicio-
nada à minuência do projetista no sentido
de auxiliar a fiscalização municipal e garantir
a execução correta do projeto.

2)

3)

A LEI 5.261 DESPERTA O lNTERÊSSE GERAL í) que a conquista alcançada pela população de
São Pau 10 deve ser defendida a custa de todo
o sacrifício;Os intensos debates provocados por essa lei têm

suscitado o mais controvertido jôgo de opiniões. No
momento, os favoráveis a ela arregimentam-se para
defendê-Ia e zelar pelo seu cumprimento integral.
Transcrevemos abaixo o manifesto que está sendo lan-
çado em São Paulo:

Resolvem:

As entidades de classe, os órgãos de representação
estudantil, autoridades e legisladores e demais inte-
ressados no desenvolvimento e progresso da cidade
de São Paulo, resolvem dirigir ao povo paulistano o
seguinte manifesto:

Manifestar de público o seu amplo e irrestrito apoio
à Lei Municipal n.? 5261 que diz respeito às edifica-
ções na cidade de São Paulo, porque a mesma favo-
recerá a criação de melhores condições para o desen-
volvimento urbano, proporcionando situação mais hu-
mana para a população, e criando facilidades para
solução dos problemas que afligem o explorado e
maltratado povo de São Paulo.

Ainda concitar o povo paul istano para se unir em
defesa da lei e exigir por todos os meios ao seu al-
cance o exato cumprimento da mesma, e convoca
para uma assembléia popular a ser realizada em da-
ta a ser marcada oportunamente.

Manifesto ao povo de São Paulo em defesa da lei

dos espaços livres n.?: 5261

Considerando:

a) que se preocupam todos pela satisfação dos
mais altos interêsses do povo;

b) que o bem estar comum depende diretamente
da disciplinação do uso do terreno urbano;

c) que o interêsse privado, por fôrça de inciso
constitucional, deve ceder lugar ao interêsse
coletivo;

d) que a Lei 5261 em boa hora aprovada pelo
legislativo municipal e sancionada pelo executi-
vo, vem beneficiar diretamente o cidadão paulis-
tono, principalmente as crianças que mais do
que todos necessitam de espaços livres, sendo
portanto Lei humana e cristã;

e) que a referida Lei faz cessar privilégios exis-
tentes na legislação anterior, onde determinados
terrenos centrais gozavam injustificadamente de
vantagens especiais em detrimento de todos os
demais terrenos urbanos;

f) que sua promu Igação era necessária, inadiável,
oportuna e seu conteúdo é simples, completo,
claro, compreensível e objetivo;

g) que a reação nefasta de personalidades e gru-
pos ligados a firmas e capitais aplicados na es-
peculação imobiliária, se faz sentir em defesa
de interêsses subalternos perturbados pela Lei
em causa;

h) que a Lei deve ser respeitada e acatada por
princípio e necessidade coletiva;

(aa) José Caetano de Mello Filho - F.A.U.; Joaquim Procópio de
Araujo - Engenheiro; Breno C. Nogueira - F.A.U.; léo
Ribeiro de Moraes - Arquiteto; Oswaldo Corrêa Gonçalves
- Arquiteto; Paulo de Mello Zimbres - F.A.U.; Paulo Ser-
gio S. Silva - F.A.U.; Geraldo Gomes Serra - F.A.U.;
Luiz Shetman - Mackenzie; Abelardo de Souza - Arqui-
teto; Luiz Construcci - Engenheiro; Lauro Bastos Birkholz -
Engenheiro; ladi Biezus - Politécnica; Ricardo Sievers -
Arquiteto; Heitor Ferreira de Souza - Arquiteto; Mario de
Castro - Arquiteto; Rubens G. Carneiro Vianna - Arqui-
teto; Osmar Tosi - Arquiteto; A. A. de Souza Pinto - En-
genheiro; Sliomar Selter - Arquiteto; José Cândido Alon-
seca - Vereador; Freitas Nobre - Vereador; Joaquim
Monteiro de Carvalho - Vereador; Milton Marcondes .-
Vereador; Corintho Baldoino Costa Jr. - Vereador; Marcos
Melega - Vereador; Americo Trabulsi - Vereador; Horacio
Berlinck Cardoso - Vereador; Nogueira Sampaio - Verea-
dor; Matilde de Carvalho - Vereadora; Elias Shammas -
Vereador; Líbero Ancona Lopes - Vereador; Aurelino Soo-
res de Andrade - Vereador; Cel. Sebastião Marcondes da
Silva - Vereador; Humberto Fanganielo - Vereador; João
Batista Cuzzardi - Sind. Emprêsas de Garagens de São
Paulo; João Cacciola - Arquiteto; Silvio Guimarães No-
gueira - Comerciante; Ralph Zumbano - Deputado Esta-
dual; Milton Ghiraldini - Arquiteto; lcoro de Castro Mello
- Arquiteto; Cid Franco - Deputado Estadual; Ciro Albu-
querqu~ - Deputado Estadual; Cunha Ferraz - Deputado
Estadual; Asdrubal da Cunha - Deputado Estadual; Semi
Jorge Resegui - Deputado Estadual; Fioravante lervolino -
Deputado Estadual; Muraima - Deputado Estadual; Fran-
cisco lopes - Deputado Estadual; Benedito Rocha - Deputa-
do Estadual; F. J. Tinoco de Andrade - Grêmio Horácio
Lc ne- Roberto Peres - Presidente do Grêmio Horácio Lanei
Vicente Branco - Presidente do Sindicato Indústria da Consto
Civil de Pequenas Estruturas do E. S. Paulo; Alvaro Bovo-
lenta - Tesoureiro do Sindicato Indústria da Consto Civil
de Pequenas Estruturas do E. S. Paulo.

Separata da Revista Acr opole N' 226 - Agôsto de 1957
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, Notícias da Secretaria

ELEITA A DIRETORIA DO CONSELHO SUPERIOR
DO I.A.B.

Na cerunoruo da posse do Conselho Superior do
Instituto de Arquitetos do Brasil, que teve lugar no
dia 30 de agôsto p.p., foi eleita a Diretoria do I.A.B.
para o biênio 1957~1959, que ficou assim constituída:

Presidente - Ary Garcia Roza.

Vice-Presidente - Rino Levi; 1.° Secretário - Paulo
Antunes Ribeiro; 2.° Secretário - Roberto Magno de
Carvalho; 1.0 Tesoureiro - Icaro de Castro Me!!o; 2.°
Tesoureiro - Paulo Ferreira dos Santos.

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos do Brasil

Deptm. de São Paulo N.O 43 Setembro de 1957

Redatores: Arq. Alfredo Paesani - Arq. Carlos A. C. Lemos

Arq. Eduardo Coro na - ArS. Rodolpho Ortenblad Filho

ELEiÇÕES NO I.A.B. DE SÃO PAULO

Foi eleito o Conselho Diretor do i.A.B., Departamen-
to de São Paulo, para o biênio 1957/58, de acôrdo
com os novos estatutos do Instituto, agora em vigor.
Os associados eleitos e que constituirão a nova dire-
toria foram os seguintes:

Presidente - lcoro de Castro Mello.

Vice-presidente - Lauro da Costa Lima; 1.° Secre-
tário - Luiz R. Carvalho Franco; 2.° Secretário - Ruy
Gama; 1.° Tesoureiro - João Augusto Belucci; 2.° Te-
soureiro - Victor Reif.

Diretores: Alberto R. Botti, Rodolpho Ortenblad
Filho, Walter Saraiva Kneese, J. Vilanova Artigas,
Ariosto Mila, Alfredo Paesani.

Conselho Fiscal: Rino Levi, Francisco Beck, Eduardo
Kneese de Mello.

DIA MUNDIAL DO URBANISMO DE 1957
SION, - CANTON DU VALAIS - SUIÇA

A próxima reunião espiritual telegráfica, a 8 de
novembro, - data consagrada ao Urbanismo, - terá
sua sede em Sion, capital do Canton du Valais, na
Suiça.

O hornencqeodo de 1957 será o Arquiteto Alberto
Sartoris, a quem deverão ser endereçadas as rnensc-
gens de congratulações a LUTRY (pres de Lausannel,
VAUD, Gran'Rue, 43 - Suiça.

Autor de muitas obras, que muito contribuiram para
a difusão dos princípios do Urbanismo em todo o mun-
do, Alberto Sartoris, definidor e apaixonado da Ar~
quitetura funcional, é um nome sobejamente conheci-
do nos meios técnicos e culturais do Brasil, onde conta
com verdadeiros amigos e admiradores. Diretor da
Revista "Architecture", de Lausanne, chefiando um gru~
po notável de arquitetos em LUiTY,onde tem seus es~
critórios, Alberto Sartoris é também professor de Ar~
quitetura e História de Arte, da Universidade da Suiça.

Do 'programa já organizado para aquela data, na
Suiça, consta uma Exposição de Urbanismo e Arqui-
tetura no Museu Cantonal de Sion, em cujo recinto

terá lugar a primeira das reuruoes comemorativas do
Dia Mundial do Urbanismo de 1957.

As mensagens a Carlos Maria della Paolera pede-
rão ser enviadas ao seu antigo enderêço, em Buenos
Aires, Ombu, 2905 - República Argentina.

Em São Paulo, várias solenidades comemorativas já
foram programadas pelo Comité Permanente do Dia
Mundial do Urbanismo, com sede no Instituto dos Ar~
quitetos do Brasil.

li

XXII.° SALÃO PAULISTA DE BELAS ARTES

Constituída a Comissão Organizadora do XXII.o
Salão Paulista de Belas Artes, certame artístico oficial,
que será levedo a efeito pela Secretaria do Govêrno,
por intermédio do Serviço de Fiscalização Artístico ,

Presidente - Orlando Tarquinio.
Colette Pujol, Luiz Bruno da Silva; Luiz Morrone;

D;-. Wlademir Neves.

As datas para a fiscalização dêsse certame artísti-
co estão assim fixadas: INSCRiÇÕES: de 10 de se~
tembro a 9 de outubro de 1957, das 13 às 17 horas,



no sede do Serviço de Fiscalização Artístico: ENTRE-
GA DOS TRABALHOS: de 7 o 14 de outubro de 1957
dos 9 às 11 e dos 13 às 17 horas, nos Salões "AI-

meido Junior" do Galeria Prestes Moia, à Praça do
Patriarca: INAUGURAÇÃO: 5 de novembro de 1957
nos Salões "Alrneido Junior". do Galeria Prestes Moia.

EXPOSiÇÃO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA DA IV BIENAL DE SÃO PAULO

O juri do setor de arquitetura do IV Bienal de São
Paulo divulgou os pareceres relativos à concessão dos
prêmios do III Concurso Internacional paro Escolas de
Arquiteturas e do Exposição Internacional de Arqui-
tetura :

111 Concurso Internacional para Escolas de Arquitetura

"Pareceu ao Juri que quatro dentre os projetos
apresentados até a presente data, são de nível a se-
rem considerados para premiação.

Entretanto apresentou-se difícil, senão impossível,
confronto definido entre peculiaridades e pressupostos
culturais extremamente diversos apresentados pelos
aludidos projetos.

Outrossim pareceu ao Juri que todos os quatro pro-
jetos em questão têm elementos recomendáveis, assim
como elementos criticáveis, nenhum dêles vindo a se
destacar o suficiente poro se poder considerar como
superior aos outros.

Por estas razões, o Juri decidiu conceder quatro ~
prêmios "ex-oequc", isto é, o total dos prêmios dispo-
níveis se deverá repartir entre os quatro projetos cujos
títulos seguem, de acôrdo com a ordem alfabética:

Exposição Internacional de Arquitetura

"O Juri decidiu reservar os prêmios para os traba-
lhos que atingem ou ultrapassam o nível de desenvol-
vimento evidenciando pelas obras de arquitetura exis-
tentes dentro da categoria em aprêço:

Categoria n.? 1: Habitação Individual: O Juri
achou recomendável o nível geral das residências apre-
sentadas, porém nenhuma delas se destaca o suficien-
te para ser premiada.

Categoria n.? 2: Habitação Coletiva (Prêmio Bra-
sflio) . Trabalho premiado: Edifício de apartamento
- Arquitetos: Salvador Candia, Plínio Croce e Rober-
to Claudio Allalo. - São Paulo. A qualidade do
risco da fachada principal baseado na repetição dos
elementos construtivos, a planta boa e clara e o tra-
tamento igualmente cuidadoso dispensado a ambos
as faces do prédio, evidenciam uma disciplina sadia e
pouco comum.

Categoria n.? 3: Edifício para fins Comerciais:
Trabalho premiado: Edifício Olivetti - Arquitetos:
Gian Antonio Bernasconi, Annibale Fiocchi e Marcello
Nizzoli - Milão. O edifício todo, da estrutura às fa-
chadas e aos menores detalhes do acabamento inter-
no, é tratado com excepcional segurança e sensibili-
dade.

Coteqorio n.? 4: Edifício para Fins Industriais: O
Juri foi de parecer que nenhum trabalho deveria ser
premiado.

Categoria n.? 5: Edifício Público (Prêmio Brasília):
Trabalho premiado: Edifício da Faculdade Nacional
de Arquitetura do Rio de Janeiro - Arquitetos: Jorge
Machado Moreira e colaboradores.

tste trabalho atinge um alto nível de qualidade,
digno de um edifício público. Mais uma vez a disci-
plina na ordenação da fachada impressionou o Juri.

O edifício em questão formará parte excelente do
conjunto da Cidade Universitária tal como está pla-
nejcdo.

Trabalho contemplado com Menção Honrosa: Ar-
quitetos: Carlos Raul Villanueva em colaboração com
Alexander Calder: Interior da Aula Magna da Univer-
sidade de Caracas - Venezuela.

O interior da Aula Magna em Caracas é um notá-
vel exemplo de integração das artes plásticas numa
composição espacial em grande escala. O Juri achou
que se devia chamar a atenção especial sôbre êsse
aspecto.

Categoria n.? 6: Problemas Vários: O Juri foi de
parecer que nenhum trabalho deverio ser premiado.

Assinado: Arq. Marcel Breuer, arq. Kenzo Tange,
arq. Phillip C. Johnson, arq. Francisco Beck, arq. Jacob
Maurício Ruchti e arq. Mario Henrique Glicério Torres.

tCOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE - PARIS FRANCE

Cabe notar a clareza e a naturalidade de com-
posição dos diversos agrupamentos de que se consti-
tuem o conjunto. A unidade de composição é realça-
do pela feliz localização do conjunto entre o lago e
as montanhas. Os edifícios altos da periferia contri-
buem também para definir a composição e visam as-
segurar sua inalterabilidade.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BRASIL

O plano geral é claro e bem ordenado em sua uni-
dade de tratamento. O contraste entre a composição
geométrica do conjunto e a natureza que o circunda
é esteticamente muito feliz. A escala das construções
é bem equilibrada e [usto. A praça central na ilha
forma o centro da composição em perfeito acôrdo
com sua função.

FACULDAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

- UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

O plonejornento orgânico com circulação perifé-
rica e conjunto residencial bem distribuídos, caracte-
rizam a boa orientação geral dêsse projeto.

A praça central é feliz em seu aspecto e, pela sua
irr.plantação em forma de acropole tem a função de
símbolo e núcleo da comunidade.

A planta da unidade básica residencial, apresenta-
da por êste projeto, é de qualidade excepcionalmen-
te boa.

WASEDA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL
- TOKYO - JAPAN

Conjunto bem composto por núcleos habitacionais
bem definidos, polarizados pelo centro comunal con-
figurado com alto sentido humano.

A combinação do plonejcrnento geométrico (habi-
tações coletivas) com a distribuição das residências



isoladas de acorao com a topografia, contribui para
uma variedade ambiental acentuada.

Anote-se ainda a possibilidade de reprodução da
unidade como componente de maiores concentrações
de população, ou, de sua adaptação a contingentes
humanos mais reduzidos.

Ressalva: O arquiteto Silvio Vasconcelos ressalva
que, se tivesse sido viável o escalonamento da premia-

ção, tendo em vista o partido adotado e sua clara or-
denação, apontaria ao primeiro prêmio o trabalho ela-
borado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidrrde de São Paulo.

Assinaturas: arq. Marcel Breuer, arq. Kenzo Tange,
arq. Phillip C. Johnson, arq. Francisco Beck, arq. Jacob
Maurício Ruchti, arq. Mario Henrique Glicério Torres,
arq. Silvio Vasconcelos.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resolução n.? 112 - de 26 de agosto de
1957 - Dispõe sôbre a classificação e exer-
cício de funções e de cargos técnicos em ser-
viços, trabalhos ou obras de engenharia, ar-
quitetura e agrimensura.

cas, rêdes e distribuição e instalações de energia elé-
trica; 20) Geologia econômica e pesquisas de rique-
zas minerais; 21) Exploração de minas; 22) Construção,
reparo e instalação de embarcações, diques flutuan-
tes, porta-bateis e material flutuante em geral; 23) Es-
taleiros e oficinas navais; 24) Telecomunicações; 25)
Construção, manutenução e equipamento de aerona-
ves; 26) Serviços de engenharia concernentes ao trans-
porte aéreo; 27) Assuntos de engenharia legal e eco-
nômica relacionadas com as especialidades indicadas
nas alíneas anteriores; 28) Vistorias, perícias, avalia-
ções e arbitramentos concernentes à matéria dos nú-
meros anteriores.

O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto 23.569, e Decreto-lei 8.620, e,

• Considerando que dúvidas tem ocorrido quanto à
interpretação que deve ser dada relativamente à clas-
sificação e exercício das funções e de cargos em ser-
viços, trabalhos ou obras, oficiais ou não, de enge-
nharia, arquitetura e agrimensura;

Considerando que é de tôda conveniência sanar tais
dúvidas, dirimindo assim a diversidade de interpre-
tações;

Resolve:

Art. 3.° - As funções ou cargos de que tratam os
Artigos 1.° e 2.° desta Resolução serão exercidos por
profissionais com a especialidade e atribuições que
Ihes conferem a lei ou especificadas em Roslução do
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, salvo
quando não houver no respectivo local, em número
suficiente, profissionais habilitados, caso em que 05

Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura po-
derão permitir, em caracter transitório, o seu exercí-
cio por profissional diplomado, habilitado em outra
especialidade da engenharia, arquitetura ou agrimen-
sura.

Art. 4.° - A substituição temporária de qualquer
profissional diplomado em engenharia, arquitetura ou
agrimensura, nas funções ou cargos de que trata esta
Resolução, somente poderá ser feita por outro profis-
sional habilitado na forma da lei.

Art. 5.° - Os Conselhos Regionais de Engenharia
e Arquitetura têm a faculdade de exigir, de quem não
estiver registrado, não só êsse registro, como, tam-
bém, prova de que está enquadrado na regulamen-
tação profissiona I e nas disposições desta Reso!ução.

Art. 6.° - São funções de chefia técnica, para os
efeitos desta Resolução, em quaisquer casos, as se-
quintes :

Art. 1.° - Nos têrmos dos Artigos 1.° e 9.° do
Decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933, as fun-
ções e cargos técnicos em serviços, trabalhos ou obras
de engenharia, arquitetura ou agrimensura, quaisquer
que sejam as suas denominações, só poderão ser exer-
cidas por profissional devidamente habilitado e possui-
dor de registro em Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura.

Art. 2.° - Os serviços, trabalhos ou obras de enge-
nharia, arquitetura ou agrimensura, quaisquer que se-
jam as denominações dadas aos respectivos dirigen-
tes, só poderão ser chefiados, superintendidos, admi-
nistrados, dirigidos ou fiscalizados por profissionais de-
vidamente habitados e possuidores de registro em Con-
selho Regional de Engenharia e Arquitetura.

Parágrafo Único - Conforme consta do Capítulo
IV do Dec. 23.569, de 11 de dezembro de 1933 e
das diversas Resoluções baixadas pelo Conselho Fede-
ral de Engenharia e Arquitetura, compreendem-se
como serviços, trabalhos ou obras de Engenharia, ar-
quitetura ou agrimensura, entre outros, os seguintes:

1) Trabalhos topográficos, aerotopográficos e geo-
déslcos. 2) Construção de edifícios e obras complemen-
tares; 3) Estradas de rodagem e de ferro, e obras
complementares; 4) Captação, abastecimento e dis-
tribuição dágua; 5) Drenagem, irrigação e barragens;
6) Aproveitamento de energia; 7) Portos, rios e canais;
8) Obras concernentes aos aeroportos; 9) Saneamen-
to urbano e rural; 10) Urbanismo, arruamentos e pa-
vimentações; 11) Estruturas em madeira, metálicas ou
em concreto armado; 12) Arquitetura paisagística; 13)
Grande decoração arquitetõnica; 14) Instalações indus-
triais de fábricas e de oficinas; 15) Serviços tecnológi-
cos em edifícios industriais; 16) Transportes; trânsito
urbano; 17) Instalações de fôrça motriz; 18) Instala-
ções mecânicas e eletro-mecânicas; 19) Usinas elétri-

a) diretor, superintendente, administrador ou che-
fe geral de departamentos ou de serviços técnicos, de
carader permanente ou não;

b) diretor, superintendente, administrador, chefe,
encarregado, assesor, fiscal ou presidente de comis-
são permanente ou temporária, dos serviços de plane-
jamento, direção ou construção de obras, exploração
de indústrias, ferrovias, navegação, saneamento, rodo-
vias, e outros análogos, a juizo do Conselho Federal;

c) chefe, encarregado ou assessor de departamen-
to, divisão, seção, grupo ou setor de qualquer orga-
nização, est.abelecimento ou comissão, temporária ou
não, de natureza técnica de engenharia, arquitetura
ou agrimensura., segundo o caso.

Art. 7.° - São considerados infratores do Art. 1.°
do decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933, aque-
les que xerçam funções ou cargos técnicos de enge-
nharia, arquitetura ou agrimensura sem habilitação
legal na forma especificada no referido decreto.

Art. 8.° - Revogam-se as disposições em contrário.



Art. 9.° - Esta Resolução entrará em vigor a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Rio de Janeiro, 26 de Agosto de 1957.

Adolfo Morales de Ias Rios Filho - Presidente.

•
Será promovido pelo Instituto de Arquitetos do

Brasil, Deptm. de São Paulo, Grêmio da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo e Diretório Acadêmico da
Faculdade de Arquitetura Mackenzie, um Curso sôbre
Estruturas, que vai ser ministrado pelo eng. Carlos de
Vasconcelos. Constará de uma série de cinco pales-
tras objetivando orientar arquitetos na elaboração de
projetos.

O programa é o seguinte:
l .? palestra - 14 de outubro: "Classificação das

estruturas. Estruturas planas constituídas de barras.
Transmissão das cargas para o solo através de ele-
mentos estrutu ra is".

2.a palestra - 21 de outubro: "Estruturas planas
com flexão. Vigas-paredes, blocos de fundação. Meios
de se diminuir a flexão: arcos, pórticos".

3.a palestra - 28 de outubro: "Estruturas especiais
sem flexão. Cascas, cúpulas e membranas".

4.a palestra - 4 de novembro: "Estruturas especiais
com flexão. Grelhas, lajes, condições de contôrno das
cascas".

5.a palestra - 11 de novembro: "Estruturas espe-
ciais. Treliças no espaço. Pilares especiais. Cascas
em forma de parabolóide hiperbólico. Melhor utiliza-
ção do concreto: concreto protendido, peças pré-
moldadas".

As palestras serão proferidas na sede do I.A.B. As
inscrições estão abertas na secretaria do Instituto, à
rua Bento Freitas, 306.

•
DICIONÁRIO DA ARQUITETURA BRASILEIRA

Do arquiteto Rubens Monteiro, o I.A.B. recebeu a
seguinte carta:

Prezados sen hores

Quero me congratular com os colegas Eduardo
Corona e Carlos A. C. Lemos pelo magnífico traba-
lho "Dicionário da Arquitetura Brasileira", que está
sendo publ icado mensalmente na revista "Acropole".

Prevaleço-me da oportunidade para sugerir a êsse
Instituto, que nos mesmos moldes do "Boletim Mensal"
que é publicado naquela revista, e depois remetido
em forma de separata aos sócios, seja procedido tam-
bém com relação ao Dicionário de Arquitetura Brasi-
leira, de forma a proporcionar maior facilidade na
organização da respectiva coleção.

REVISTA
DAS
REVISTAS

JOURNAL OF THE AMERICAN INSTlTUTE
OF ARCHITECTS - Maio 1957 - U.S.A.

Com a colaboração de vários associados,
além dos redatores normais do seu boletim,
o Instituto de Arquitetos Americanos, ofere·
ce agora mensalmente uma ótima revista in-
formativa contendo artigos, estudos espécie-
lizados e atualidades.

Neste número destcccrnos um artigo do
jovem arquiteto Vincent Kling referindo-se'
ao combate que deve ser movido às pode-
rosas organizações imobiliór los que oferecem
tôdas as facilidades ao futuro cliente (pro-
jetos, construção, vendas e até financiamen-
to), mas que na maioria dos casos não
podem alcançar um alto padrão de proje-
tos arquitetônicos. Com as facilidades que
as estruturas de aço pré-fabricadas ofere-
cem. são geralmente leigos com grandes
copirols que se envolvem nesse ramo, com
resultados muitas vêzes decepcionantes. Su-
gere o arq. Kl:ng que os arquitetos devem
se organizar de maneira a não perder a
liderança que Ihes cabe, fornecendo alta
qualidade aliada às facilidades de um gran-
de número de outros serviços correlatos que
hoje não Ihes são afetos (levantamento, pes-
quisas, estudos financeiros, supervisão etc.],

Entrado paro uma residência inteiramente
ern concreto armado. Arq. Eliot Noyes.

Mercado coberto em Sidi bel Abbes. Arq.
Marcel J. Mauri.

ARCHITECTURE IN AUSTRALlA - Janeiro
a Março 1957

o projeto premiado no concurso interna-
cional para a Ópera de Sydney de autoria
do Arq. dinamarquês Joern Utzon, apre-
senta uma complexa composição de cúpulas
superpostas apoiadas num embasamento de
cantaria de pedra.

INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN -
N.o 86 - Espanha

Número excelente, inteiramente dedicado
ao "Cimento Armado - material nobre de
hoje".

Os exemplos apressntodos oferecem uma
no:;ão bastante completa dos progressos obtl-
dos no uso do concreto armado às mo-
dernos construções.

Material extremamente maleável, tornou-se
um elemento fàcilmente aplicável às mais
variadas formas arquitetônicas.



l'ARCHITECTURE O'AUJORO'HUI - N.o 69
França

Reune os últimos edifícios comerciais, fá-
bricas e laboratórios construídos no mundo.

Por uma análise do conjunto apresentado,
podemos observar a influência cada vez
mais forte dos princípios de Mies Van der
Rohe nestes tipos de edificação.

1 - Edifício de escritório na Holanda, Van der
Brock et Bakema - Arquitetos.

2 - Edifício de escritório nos E.U.A. - Arq. J.
M. Pei e associados.

Na arquitetura industrial noto-se uma se-
lutar renovação dos conceitos tradicionais do
que deva ser fábrica, havendo exemplos
com excelente aplicação de materiais colo-
ridas e distribuição de áreas verdes.

3 - Fábrica de papelão na Suécia. Arq. Ralph
Erskine.

4 - Usina. de Aço na França. Arqs. Gaston Le-
claire e A. Bonapece.

5 - Oficina e garagem na Dinamarca. Arq.
C. F. Moller.

6 - Escada do edifício de pesquisas do novo
Centro Técnico da General Motors. Arq.
fero Saarinen.

2

3

6

4

ARCHITECTURE ANO ARTS - Janeiro e Fe-
vereiro - Austrália.

Pequena revista que apresenta uma boa
seleção de edifícios atuais da Austrália.

Várias residências nas quais se nota bom
emprêgo de materiais dentro de soluções
simples e econômicas.

5
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teto, é igualmente nefasta para os construtores. Ca-
racteriza-se como organ ismos técn icos, separa-os do
legítimo exercício de tipo industrial, enreda-os numa
burocracia atrasada e os impede, quando mais nada,
de se livrarem da estrutura artesanal em que vivem.
Uma organização de construção, por isso, não emite
duplicatas, não dispõe normalmente da organização
bancária para funcionar.

E' evidente que há uma grande confusão reinante
na compreensão do que é o engenheiro, o que é o
arquiteto e o que sôo os construtores. Pô-Ios todos
na mesma panela, [ó temos visto, prejudico a todos;
o público, os profissionais, a indústria e a cultura.

Os arquitetos brasileiros são uma camada cada vez
mais numerosa. Todos os anos as faculdades da ar-
quitetura fornecem um número substancial de profis-
sionais. E' importante que compreendendo isso nos
liguemos ao I.A.B., tornando-o forte e capaz de ser
o porta-voz que precisamos para concorrer para a
modificação indispensável dêste estado de cousas.

O curso de estruturas, recém aberto na sede do
I.A.B., mostra o que poderemos fazer unidos. Ho]e
organizamos êste e outros cursos cada vez melhores
e mais orientados no sentido de enriquecer cultural-
mente os arquitetos. Amanhã afastaremos de nosso
caminho muitos dos pequenos obstáculos que nos im-
pedem de concorrer, como dizíamos, para o desenvol-
vimento da arquitetura e da cultura nacional.

Cada vez fica mais claro que precisamos nos unir
solidamente dentro do I.A.B. a fim de conquistarmos
a posição que o arquiteto merece na sociedade bra-
sileira. Esta compreensão hoje alcança os próprios
estudantes universitários que [ó não compreendem a
remodelação dos cursos de arquitetura desligada da
prática profissional, conforme demonstraram com as
resoluções do seminário do Bureau Nacional de Es-
tudantes de Arquitetura recentemente realizado em
São Paulo. E não foi portanto por acaso que na sede
do I.A.B. é que se realizaram a maior parte das
reuniões.

São inúmeros os obstáculos que ainda encontramos
para fazer arquitetura no Brasil. A maior parte deles
decorre do atraso evidente da nossa estrutura econô-
mica, mas também, de certos vícios de avaliação do
papel do arquiteto [unto à Indústria da Construção.

A missão do arquiteto é na sua essência de caráter
cultural; e frequentemente nos vemos envolvidos, mes-
mo para executar projetos, em concorrência com fir-
mas construtoras. Terrível igualdade.

Em nosso país, e talvez em nenhum outro no mundo,
firmas construtoras comparecem como autoras de
obras arquitetônicas.

Não que os construtores não mereçam nosso res-
peito. Pelo contrário. A legislação que ho]e, atraza-
da, regulamenta o exercício da profissão do arqui-

Notícias da Secretaria

ASSISTêNCIA JURíDICA AO I.A.S. E SEUS
ASSOCIADOS

O departamento de São Paulo, dentro de suas ne-
cessidades internas e também para servir aos seus
associados, contratou os serviços profissionais do advo-
gado Cícero Heleno Sampaio Arruda, para prestar
assistência [ur ídicc ao Instituto e seus associados, con-
forme itens que se seguem constantes da proposta
aprovada:

"I - Os serviços profissionais a serem prestados
dizem respeito ao Instituto, como entidade [ur idico
autônoma e aos arquitetos, particularmente, como seus
associados.

a - Quanto ao Instituto a assistência [urídico será
prestada em sua sede por ocasião das reuniões da Di-
retoria, as quais nos propomos presenciar, ou em nosso

escritório quando a questão que surgir demandar
maior estudo ou quando tratar-se de arrazoado, me-
moriais e ofícios que versarem sôbre assuntos contro-
versos ou de real complexidade.

b - No que tange a arquitetos, individualmente,
como associados do Instituto a assistência [urídico será
prestada em nosso escritório, quer pessoalmente ou
por telefone, sendo que estes terão direito a consultas
verbais, com hora marcada, sôbre questões de direito
civil, trabalhista e especialmente questões comerciais
e fiscais".

O que dispõe êste item é absolutamente grátis
aos associados.

"11 - Os arquitetos que desejcrern consultas ou pa-
receres por escrito ou os que se virem envolvidos em
processos administrativos ou [udiclois, ou que queiram
prover processos em Juizo, os nossos honorários serão
combinados a parte, gozando todavia, em qualquer
caso, de bonificações de estilo usadas na advocacia
prestada às entidades de classe".

Cícero Heleno Sampaio Arruda
Viaduto Santa Efigênia 66, 18.°,
Telefone, 37-1680 - São Paulo.

advogado
cito. 181,



RELATÓRIO DA COMISSÃO DE DEFESA DA CLASSE
1956/57

BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DA U.S.P.

E' o seguinte o relatório apresentado e enaltecido
pelo Conselho Diretor do departamento de São Paulo,
a propósito dos trabalhos da Comissão de Defesa da
Classe, presidida pelo arquiteto Marcial Fleury de
Oliveira e auxiliado pelos colegas Alberto R. Botti e
Luiz Contrucci :

Segundo comunicação recebida pela Reitoria da
Universidade de São Paulo, o governador do Estado,
dr. Janio Quadros, recebeu ofício da direção da

Olivetti Industrial S.A., comunicando haver o sr. Adria-
no 01 ivetti, presidente da emprêsa, dei iberado conce-
der quatro bolsas de estudo - duas em 1958 e duas
em 1959 - para um engenheiro arquiteto e um enge-
nheiro civil que concluirem, nos aludidos anos, com as
melhores notas, seus respectivos cursos na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo e Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo. Os bolsistas terão pagas

pela Olivetti S.A. as despesas de viagem à Itália -
ida e volta - bem como as de permanência naquele
país, durante oito meses, que deverá coincidir com o
ano escolar dos estabelecimentos superiores da Itália.

"No qualidade de dirigente do Comissão de Defesa do Classe,
indicado pela Diretoria anterior, temos o prazer de submeter a
Vv. Ss. o resultado dos atividades daquela Comissão. Queremos
desde logo ressaltar que, apesar de constituída por vários sócios
do I.A.B., a nossa Comissão contou apenas com a colaboração
eficiente de 3 de seus membros, ou sejam os arquitetos Alberto
Botti e Luiz Contrucci e o signatário desta, apesar dos convocações
pessoais feitas aos seus demais componentes.

Além dos dificuldades inerentes 00 funcionamento normal das
comissões dêste gênero, tivemos alguns contratempos consequen-
tes de viagens e férias, o que não impediu, entretanto, que a
Comissão desse solução aos casos mais urgentes que lhe foram
encaminhados.

Damos a seguir o relação dos trabalhos da Comissão, •
I - Parecer sôbre o inscrição de candidatos do concurso para

a Cadeira de Pequenas Composições da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Sõo Paulo;

2 - Parecer sôbre a escolha de Diretor da Faculdade de Ar-
quitetura Mackenzie;

3 - Protesto sôbre os editais do CREA da 6.0 Região de 17
de Janeiro e 1i de Abril dêste ano, restringindo os direitos
de engenheiros arquitetos e arquitetos, no projeto e exe-
cuçõo de obras de instalação hidráulica dos edifícios.

4 - Ação conjunto com o Sindicato da Construção Civil de
Grandes Estruturas e Instituto de Engenheiros, para refor-
çar o protesto supra, que resultou numa vitória completa
para os arquitetos e engenheiros arquitetos contra a ati-
tude do CREA;

5 Protesto contra a Resoluçõo n.? 100 do CREA, no parte
referente à firma individual e que ainda não teve soluçôo,

6 Análise de outros problemas de interêsse da classe, tais
como, aprovação dos projetos na Prefeitura independen-
temente da assinatura do profissional encarregado de sua
execução; interpretação da lei que regulamentou a pro-
fissão, especialmente na parte da especializada e no
exame do artigo 8.0 do Decreto 23.569".

Marcial Fleury de Oliveira

CURSOS

A comissão de Cultura, presidida pelo colega Vila-

nova Artigas, está organizando e patrocinando cursos'

para o aprimoramento cultural de arquitetos e estu-

dantes de arquitetura. Dando início a essa série de

cursos, teve lugar na sede do I.A.B. departamento de

São Paulo em colaboração com o grêmio da Faculda-

de de Arquitetura e Urbanismo da U.S.P. e com o

Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura da

Universidade Mackenzie, o curso sôbre Estruturas, mi-

nistrado pelo professor A. Corlos Vasconcelos, da Es-

cola Politécnica de São Paulo. Está programado e

sendo organizado para breve os seguintes cursos:

Climatologia, Economia Moderna e História das Artes
Plásticas.

São Paulo, 17 de Outubro de 1957

Entretanto, contrariando aquela orientação deparei no n.? 41,
Julho de 1957 com as "Cansiderações sôbre um piano diretor",
subscritas apenas com as iniciais "L. 5.", em que se pretende
diminuir o valor da obra que vem realizando um ilustre padre
francês.

Sen citar o nome do podre, lanço o articulista uma insinuação
malévola sôbre o trabalho que vem sendo executado sob orien-
tação daquêle sacerdote e técnico.

São os seguintes os têrmos que me causaram estranheza:
"Tem um padre francês, em Paris, pensando em São Paulo, com
um contrato no bolso".

Ora, todos os que se interessam por urbanismo em São Paulo,
sabem que o "padre francês" é o eminente sccer dote e urbanista
Padre Lebret, enq.? geógrafo, autor de inúmeras obras sôbre
pesquisas para planejamento de cidades estrangeiws.

O Padre Lebret foi contratado pelo prefeito Wladimir Piza para
a pesquisa de elementos indispensáveis à confecção do plano di-
retor de São Paulo. Êle não "tem contrato no bolso" pois O

assunto 'é de domínio público e não pode ser tratado com le-
viandade usada pelo articulista.

Saia, pois, o snr. "l. S." de seu anonimato para que se possam
confrontar os seus títulos com os do nosso ilustre contratado, cujcs
atividades estão acima de qualquer suspeita.

Pedindo que os prezados colegas façam publicar esta carta
no mesmo local em que saiu o colaboração de "L. S.", agradeço
antecipadamente a atenção e subscreve-me

C A R T A
Recebemos do colega Marcial Fleury de Oliveira,

a carta que abaixo transcrevemos, fazendo várias con-
siderações sôbre um artigo publicado num dos nú-
meros anteriores de nosso boletim de cutorio de nosso
colega Luís Saia, que inadvertidamente foi publicado
com as iniciais apenas do cutor. Não é propósito da
direção dêste boletim publicar trabalhos e colabora-
ções cnorumos. Tôda a contribuição provinda dos
associados do I.A.B. terá ocolhido nesta publicação
sendo de inteira responsabilidade do seu respectivo
outor, mesmo quando se trate de ir.tervençõo de qual-
quer de seus redatores. Cabendo portanto, a quem
quizer, usar destas páginas para a crítica e o debate
de idéias construtivas.

Aos Snrs.
Redatores do Boletim do I.A.B.
ao c/ Instituto de Arquitetos do Brasil
Rua Bento Freitas, 306
São Paulo

Prezados colegcs,

Leitor assíduo do Boletim do I.A.B., tenho apreciado o cri-
tério e o cuidado com que é cpresenr-ido a matéria ali contida. Marcial Fleury de Oliveira



Eduardo Kneese de Meio, Oswaldo Corrêa Gonçalves,
Vilanova Artigas e outros.

Para uma melhor orientação dos trcbolhos da pró-
xima reunião, foi elaborada a agenda de assuntos que
abaixo transcrevemos, e marcada para os dias 20, 21
e 22 de novembro próximo no Rio de Janeiro, a se-
gunda reunião do Conselho Superior.

1) Manutenção do órgão central (taxas, etc.). Aiu-
da do Estado. 2) Regulamentação da profissão de
arquiteto em função pública. Situação no CREA. 3)
Normas mínimas de serviços profissionais, interpretação
da Tabela Básica nos Estados. Tabela para trabalhos
de Urbanismo, paisagismo, decoração. 4) O Ensino
da Arquitetura e do Urbanismo. 5) Intercâmbio cultu-
ral com a colaboração do Itamaraty e do Ministério
da Educação e Cultura. (Interestadual e Internacional).
Educação do meio. 6) Pagamento das obrigações com
entidades internacionais, Congressos, Exposições, etc ..
7) Atuação [unto aos poderes públicos, com o obje-
tive de incentivar os planos regionais, serviços de pes-
quisas, etc.. 8) Criação de Centros de Financiamentos.

l_a REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO I.A.B_

No dia 23 de setembro p.p. estiveram reunidos na
nossa sede, representantes de vários departamentos
estaduais do I.A.B., que assim constituiram a 1.0 Reu-
não do Conselho Superior. Estiveram presentes à reu-
nião os seguintes colegas: Ari Garcia Rosa, Rino Levi,
Paulo Antunes Ribeiro, learo de Castro Mello Jorge
Machado Moreira, Lauro da Costa Lima, Morcelo Fra-
gelli, Wit-Olaf Prochnik, Rodolpho Ortenblad Filho,

CONCURSO DO PAÇO MUNICIPAL DE CAMPINAS um reestudo, por parte de seus autores, para melhor atendimen-
to de tôdas as condições exigidos do novo edifício do Paço. Nes-
sas condições, procurou o Conselho Julgador fazer CI sua classi-
ficação, tendo em vista as qualidades profissionais evidenciadas
através dos anteprojetos, as quais poderiam assegurar pleno êxito
para a real'zação do novo edifício do Paço Municipal e Parque
Público Geral de Campinas. Dentro dêsse critério concluiu o
Conselho Julgador, pela seguinte classificação, 1.0 colocado
n.? 7; 2.0 n.? 21; 3D n.? 10; 4.° n.? 9;
5.0 - n.? 4; 6.0 - n.? 12.

As deli!:Jerações do Conselho Julgador foram em caráter
cnônime.

Da ata dos trabalhos realizados pelo Conselho Jul-
gador:

o Conse.ho Julgador, constituído pelos crqu.tetos Rino Levi,
Afonso Eduardo Reidy e Umberto Aveniente em svo primeiro reu-
n.õo fez um exame perliminor de tO:lOS os vinte e seis antepro-
[e+os apresentados. Na segunda reunião o Conselho Julgador
discutiu os critérios gerais de iulgomento em face dos quais fo-
ram, preliminarmente, eliminados os projetos de números: 1, 2,
3, 5, 6, 8, 16, 17, 19, 20, 25 e 26 por apresentarem defi-
cêncios relativas aos seguintes itens:

a) partido, compreendendo a implantação no terreno e a
solução paisagística; b) distribuição funcional e circulação; c)
unidade arquitetônica e aspecto plástico.

A terceira reunião, realizada no dia 15 último, foi precedida
pelo r eexome dos anteprojetos não elimino dos na análise ante-
rior, reexame já agora feito mais porrnenorizo domente. Foram
eliminados nessa reunião os trabalhos de números 13, 14, 18,
23 e 24. A quarta reunião realizou-se na tarde do mesmo
dia, com o prosseguimento do exame dos onteprojetos, tendo sido
selecionados 9 trabalhos, os quais apresentaram qualidades que
os destacarom dos demais. Tratava-se dos cnteprojetos de nú-
meros 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 21 e 22. Num estudo mais minu-
cioso dos nove onteprojetos foram eliminados os de números 11,
15 e 22. Na quinta reunião o Conselho prosseguiu no exame
dos selecionados fazendo inclusive um estudo comparativa entre
os mesmos. Dêsse estudo concluiu o Conselho Julgador que cada
um deles apresentava qualidades e falhas, implicando tal fato,
na eventualidade de desenvolvimento futuro, na conveniência de

ANÁLISE DOS TRABALHOS CLASSIFICADOS

São as seguintes as observações feitas pelo Conselho Julgador
em relação a cada um dos trabalhos classificados,

Ante-projeto vencedor (arquitetos Rubens Corneiro Viana e Ri-
cardo Sievers) - boa implantação do edifício na terreno; a so-
luçõo adotada apresenta um conjunto singelo, harmonioso e im-
ponente, adequado à sua finalidade. Orientação desfavorável
da bloco do Executivo nos pavimentos elevados, tendo sido, toda-
via, previsto dispositivo de proteção. Flexibilidade e boa dispo-
sição dos serviços e circulações. Deficiências na distribuição
dos serviços do Legislativo, de fácil correção. A simplicidade do
partido adotado facilita eventuais correções internas.

2.0 colocado (arquiteto Adolfo Rubio Morales) - boa implanta-
ção das edifíc.os, prejudicodo, todov.o, pela obstrução da visual
do bloco elevada no Executivo para o observador colocado na
Avenida Anchieta. Orientação desfavorável do bloco do Executi-
vo, tendo sido, todavia, previsto dispositivo de proteção nos pa-
vimentos elevados. Flexibilidade e boa disposição dos serviços
e circulações. Apresenta apreciáveis qualidades pléstlccs e con-



segue conferir nobreza aos espaços internos. Facilidade para
ampliações.

3.0 colocado (àrquitetos Jorge Wilheim, Jorge Zalszupin, Ro-
berto Coelho Cordoso, Rosa Grena Kliass, Wlademir Kliass e
Abrahão Sanovicz. Consultor de estruturas eng. Augusto Corlos
de Vasconcelos) - boa implantação no terreno principalmente
quanto à disposição dos espaços abertas entre os edifícios e a
sua posição em relação ao parque. Estas qualidades são evi-
denciadas, também, pela argumentação feita no relatório. Boa
orientação do bloco da Legislativo nos pavimentos elevados o
qual apresenta facilidade de futuras ampliações. Boa solução
plástica do conjunto. Ao lado das boas qualidades acima apon-
tadas êste criteprojeto apresenta graves falhas na disposição dos
serviços e das circulações. Interessante a solução estrutural apre-
sentada para o bloco do Executivo.

4.° colocado (arquiteto Giancarlo Gasperini) - boa implanta-
ção das edifícios, principalmente devido à sua localização na
parte mais alta do terreno, tendo em vista, também, a preserva-
ção da vegetação existente. A solução adotada, entretanto, difi-
culta ampliações futuras. Orientação desfavorável do bloco do

Executiva, nos pavimentos elevadas. Dispersão e graves falhas
de circulação e disposição dos serviços do Legislativo. Razoável
disposição dos serviços e circulação dos blocos do Executivo e
do Centro da Camunidode.

5.° colocado (arquiteto Salvador Candia) - implantaçãa dos
edifícios um tanto dispersa. Não é feliz a disposição dada aos
vários blocos em relação às visuais do conjunto,

Orientação desfavorável do bloco do Executivo, tendo sido, to-
davia, previsto dispositivo de proteção. As plantas do bloco do
Executivo, nos andares elevados, são claras e com circulação bem
resolvida. Dispersão e graves falhas de circulação e disposição
dos serviços no Centro da Comunidade e no Legislativo. Boa
solução da garagem com acessos diretos para o Executivo e o
Legislativo.

6.0 colocado (arquitetos Fabio Moura Penteado, Alfredo Pae-
sani e estudantes de arquitetos Fernando Moreira, José Maria
Gandolfi e Luiz Forte) - Razoável a implantação elos edifícios,
apresentando dois blocos de formo singela, sem indicor, contudo,
a solução paisagístico. Boa insolação do bloco elevado destinado
ao Executivo. Má distribuição dos espaços internos sob os as-
pectos funcional e da circulação.

CONCURSO DE ANTEPROJETO PARA A ASSEMBLtlA
LEGISLA TIVA DO ESTADO DE SANTA CAT ARINA

A êste Concurso, encerrado em 16 de Setembro de
1957, concorreram 11 profissionais, entre arquitetos
e engenheiros, tendo sido entregues 12 trabalhos de
São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul. O Júri, constituído pelos deputados Rui
Hülse, presidente da Assembléia, Volnei Colasso de
Oliveira e L. Romanowiki; pelos arquitetos Rino Levi
e Castellar Penha e pelos engenheiros Otto Entres,
Diretor do Departamento de Obras de Santa Catarina
e Celso Ramos Filho, presidente da Associação Cata-
rinense de Engenheiros, após sucessivas reuniões, de-
liberaram por unanimidade classificar os trabalhos
apresentados como segue:

1.0 Prêmio - Cr$ 120.000,00 - arquitetos Pedro
Paulo Saraiva, Paulo A. Mendes da Rocha e Alfredo
Paesani; escultor Bruno Giorgi e pintor Danilo di Prete
(São Paulo).

2.0 Prêmio - Cr$ 50.000,00 arquiteto Valmi
Bittencourt (Florianópolis).

3.0 Prêmio - Cr$ 30.000,00 - arquiteto Rubens
Castellar Pilla (Pôrto Alegre).

O laudo do Júri referente ao 1.0 prêmio foi o se-
guinte :

E' de se notar neste ante-projeto, a extrema simpli-
cidade e clareza de partido adotado, resultando daí
ótima distribuição funcional de tôdas as dependências
do edifício, circulação bem diferenciada, ligações ime-
diatas, a par de uma área de construção reduzida.
A solução feliz do partido geral se revela e resulta
da disposição do Plenário junto aos acessos externos,
selecionando claramente as circulações de deputados,
autoridades, funcionários e público.

Plonimêtriccmente a disposição do Plenário e de
seus anexos é realmente elogiável, notadamente quan-
to a interligação com o Salão Nobre, com o saguão
de entrada, com a Sala do Café e as demais depen-
dências que exigem proximidade.

Dentro desta simplicidade do esquema resulto uma
solução plástica espacialmente singela e harmoniosa,
para o conjunto do Plenário, e favorável do ponto de
vista acústico.

Nos andares superiores à administração, é de se
notar uma louvável distribuição e agrupamento das
diversas seções, e razoável flexibilidade da planta.

Muito boa a insolação adotada para os pavimentos

elevados, colocando a circulação do lado desfavo-
rável.

Do ponto de vista plástico, apreciável o afastamen-
to do corpo elevado com relação ao prédio do Tri-
bunal de Justiça, sem prejuízo de um afastamento na
rua Marechal Guilherme.

Ressaltada a singeleza e simplicidade da plástica
exterior, conferindo ao edifício inconfundível nobreza.

Os senões, perfeitamente admissíveis num ante-pro-
jeto, são fàcilmente sanáveis num estudo posterior.

NOVOS NOCLEOS DE ARQUITETOS NO INTERIOR
DO ESTADO

O departamento de São Paulo, acolheu em reuruco
ordinária do Conselho Diretor os colegas arquitetos
Anibal Martins Clemente e Umberto Aveniente, respec-
tivamente de Santos e Campinas, para discutirem os .
detalhes da constituição dos dois novos núcleos de
arquitetos, substituindo e condicionando as Deleqccios
Regionais extintas com a recente reforma dos Estatutos.
Nessa ocasião tivemos o conhecimento de um movi-
mento iniciado em Santos pelos arquitetos visitantes
visando uma maior divulgação da profissão, bem como
do trabalho de colaboração com a Prefeitura na re-
forma do Código de Obras daquela cidade. Ficou
assentado que uma troca de visitas se faria afirn de
manter um maior congraçamento entre os profissionais
das várias cidades do Estcdo.

'.-(



· INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Fato sobrerncneíro auspicioso para os meios cultu-
rais de São Paulo será a onunciada aliança que pre-
tendem fazer a Fundação Alvares Penteado e a As-
sociação Museu de Arte. Daquela união entre as
citadas entidades, embora cada uma delas continue
a conservar a respectiva independência jurídica, re-
sultará o Instituto de Arte Contemporânea que, re-
presentando um esfôrço conjugado, irá transformar
São Paulo, sem dúvida alguma, no maior centro de
estudos de arte da América Latina. No grande edi-
fício que a Fundação está terminando no Pacaembú,
serão instalados vários cursos e a Pinacoteca. Esta
englobará o acêrvo deixando pelo mecenas que foi
Armando Alvares Penteado e os quadros e obras de
arte de propriedade da Associação Museu de Arte.
O grande ideal, no entanto, do propalado convênio
cultural, será criar, manter e desenvolver maior consci-
ência artística em nosso povo. Consciência que saiba
relacionar tanto a vida espiritual como a material
com a arte. Desejam proporcionar à nossa juventude
escolos para o desenvolvimento do estudo do ensino
artístico. Querem criar um .públlco permanentemente
interessado em manifestações culturais de caráter es-
tético. Enfim, somente desenvolvendo e ampliando os
atuais cursos, agora definitivamente ligados à obra
de Alvares Penteado, é que conseguirão o que com
tão boa vontade desejam. E para isso estão sendo
ultimados as obras para instalação de vários cursos,
que até meados do ano próximo estarão em pleno
funcionamento. Estão previstas as seguintes atividades:

curso' completo de artes gráficas, curso de pintura a
fresco, curso de desenho industrial, inclusive de pu-
blicidade, curso de História da Arte e Estética, curso
de. fotografia, de decoração, de teatro, de cenografia
e de escultura. O Seminário de Cinema entrará em
franca atividade visando, antes de tudo, preparar as-
sistentes técnicos para a indústria cinematográfica.
Ao lado dêsses vários cursos funcionarão os Museus
Didáticos, compostos de quadros e painéis demonstra-
tivos que irão suprir a falta ou precariedade dos livros
escolares. Além de tudo isso, estão programadas pu-
blicações várias, como traduções, resumos de obras
estrangeiras irnportontes, catálogos e revistas e, tam-
bém, exposições periódicas. Estas, terão imenso va-
lor, tanto devido aos assuntos tratados, como ao al-
cance que terão, pois não está afastada a hipótese de
fazê-Ias itinerantes. Uma delas, por exemplo, e tal-
vez a primeira, será a respeito da evolução da arqui-
tetura brasileira, desde as origens até hoje. Esperam
os dirigentes daquelas entidades, em Junho de 1958,
mostrar a São Paulo o Instituto de Arte Contemporâ-
nea com seus cursos em pleno funcionamento nas Es-
colas já definitivamente instaladas, com a Pinacoteca
com os quadros do Museu de Arte emprestados ao
lado das obras da Fundação, com a primeira Exposi-
ção Periódica e entregarão aos interessados as suas
primeiras publicações especializadas. Pretende-se
inaugurar, na ocasião, o busto de Almando Alvares
Penteado, cujo nome estará sempre Iigado àquele
esfôrço meritório que procura elevar sempre o nível
artístico brasileiro.

"ARTISTAS DE DOMINGO" NO GR~MIO DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

No mês de Setembro de 15 a 22, foi realizada
pelo departamento de Cultura do Grêmio da Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo uma exposição de
artes plásticas da qual constavam trabalhos de Dese-
nho e Cenografia.

O objetivo desta mostra - que é a segunda a se
realizar - é permitir que os alunos apresentem e
discutam as pesquisas e caminhos encontrados no do-
mínio da criação estética. E' de se notar que os tra-
balhos, justamente por seu caráter criador, têm que
ser realizados extra-circularmente, de onde seu nome
- "Artistas de Domingo".

Para o julgamento das obras expostas foi organi-
zado um júri de premiação que contou com a parti-
cipação dos Snrs. Flávio de Carvalho, Flávio Motta,
João Villanova Artigos e Caetano Fraccarolli, das Sras.
Vera Helena Amaral e Renina Katz, e dos alunos
Henrique Pait, Savério Castellano e Sergio Souza
Viana.

Após se reunir, concluiram pela seguinte classifi-
cação:

Artes Plásticas: 1) Odiléa Setti; 2) Flávio Império;
3) Sergio Ferro; 4) Jorge Caron;
5) João Carlos Cauduro.

Fotografia: 1) João Carlos Cauduro; 2) João
Xavier; 3) Rafael Rojas.

Artes Gráficas: 1) Luiz Carlos Bellucci; 2) Ludovico
Martino; 3) Odiléa Setti.

Cenografia: Eduardo de Alrneido.

CONCURSO DE ANTEPROJETO PARA A NOVA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL

Fomos oficiosamente informados de que os deputa-

dos estaduais do Rio Grande do Sul, estão cogitando

da elaboração de um concurso .1", anteprojeto para

a sua nova Assembléia Legislativa. Para tanto foi

solicitada a colal:ioração do I.A.B. daquele Estado para

a elaboração do Edital. Se a idéia se concretizar,

teremos para breve mais um concurso, que aliás, sa-

diamente já está se tornando praxe entre entidades

públicas e algumas particulares que se dispõem a

constru ir suas sedes.

Separata da Revista Acropole N' 228 - Outubro de 1957
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SÃO PAU L O

Notícias da Secretaria

CARTA ABERTA

Recebemos do colega arquiteto Florismundo Lins, de
Recife a seguinte carta aberta ao colega Wilson
Moia Fina.

Recife, 28 de outubro de 1957

Caro colega Maia Fina.

Estava em nosso escritório, quando recebo o n.?
226 de Acropole, e como é natural fui passar uma
vista ligeira.

Acontece que me defrontei com seu artigo intitula-
do "V Congresso Brasileiro de Arquitetos", o que
após a leitura, fiquei bastante decepcionado com a
sua maneira de pensar a respeito de seus colegas
de Pernambuco.

Não me deixei libertar da idéia de lhe escrever
uma carta aberta, para que fosse publicada na mes-
ma revista e no mesmo local.

Antes quero frizar que o colega não me atingiu
com os seus conceitos, isto porque, como sabe, tenho
a minha formação profissional e "estética" do sul, pois
foi no Rio de Janeiro da Faculdade Nacional de Ar-
quitetura que fiz o meu curso. Isso faz com que fique
à vontade para responder a você, pois assim não há
caso pessoal a defender, e que haveria, se alguns elos
colegas daqui chegar a responder seu artigo. Como
desde 1951 venho exercendo minhas atividades pro-
fissionais no Recife, achei que deveria lhe escrever fa-
zendo comentário sôbre o seu artigo.

Acho que você foi pouco elegante com seus colegas,
pois mesmo que fossem verdades as suas afirmativas,
O nosso dever de "ética profissional" nos manda ca-
Iar, ainda mais que não se comprovam as suas afir-
mações.

Devia saber o colega que Recife, é a 3.a capital
do país, o que não tem muita importância, porque
sou de opinião que econômica mente talvez Pôrto Ale-
gre devesse ser a 3.a capital. Porém do ponto de
vista cultural o ambiente recifense se equivale ao do
Rio de Janeiro e São Paulo, se iguala, não está no
3.° lugar. Com um pequeno esforço de memória, o
colega verá quantos brasileiros ilustres, são filhos de
Pernambuco, e, o que é mais importante, têm sua for-
mação adquirida aqui na província.

Do ponto de vista de arquitetura, que me parece
ser a opinião do colega, chego a achar graça quan-
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do diz: "Um dos pontos mais evidentes apontados
no Congresso era a diferença de formação estética
entre o sul e o norte. O pequeno índice de cultura
no campo profissional dos colegas do Norte e Nor-
deste, decorrente da falta de ligação intensa com os
centros de cultura mais avançada, que proporcio-
nasse um aprimoramento arquitetônico".

Dessas afirmações, me surge uma dúvida: será que
o Maio Fina não viu a cidade? será que não teve
contato com os arquitetos da terra quando aqui es-
teve? será que êle veio só pensando em São Paulo
e nada mais viu? será que eu sou o culpado de tu-
do isso por ter acedido ao seu pedido para visitar
os mocambos, os mangues, a nossa miséria social? Se
acaso sou eu o culpado, me penitencio perante os
colegas daqui, pois longe de mim estava a idéia de
que você viesse associar a miséria social de nosso
meio, com a nossa cultura, com a nossa "formação
estética" com o nosso "pequeno índice de cultura".
Ainda mais, sendo eu meio sulista, pensei que você
se lembrasse que também no Rio e São Paulo existe
miséria socia I, favelas, etc.

Se você realmente acha que a nossa cultura pro-
fissional é tão baixa, devia lembrar-se de quantos co-
legas daqui têm tomado parte em concursos e congres-
sos no sul e no estrangeiro, e quais os resultados.
Ainda acho mesmo que poderíamos estabelecer um
concurso de cultura, entre os arquitetos do sul que
por acaso pensam como você e alguns colegas daqui,
estabelecendo é claro, uma comissão julgadora equi-
librada.

Moia Fina, é difícil para mim lhe dizer tudo isso,
porém era preciso, pois as suas declarações causaram
profunda repercussão em nosso meio. Todos os ar-
quitetos daqui estão sentidos com seu comentário; se
você dissesseque o congresso não prestou, foi mal or-
ganizado, ou coisa semelhante, em parte você teria
razão, e todos ficariam calados, porém você feriu o
ponto mais difícil de uma classe, a sua "honorabili-
dade profissional". Estou de acôrdo com você, se
o congresso não alcançou a sua finalidade, mas nunca
que êle tenha contribuído para se afirmar que o ín-
dice de nossa cultura é mais baixo que "outras cul-
turas ... ".

Espero que você receba êste meu comentário espor-
tivamente, e não procure fazer polêmica em torno do
assunto, pois acho que isso não traria benefício para
nenhum de nós; o que precisamos é de união, de
ação conjunto em defesa de nossos interêsses. Es-
crevi esta carta a você porque me pareceu um dever
para com os 'colegas daqui; e também por me achar
mais à vontade entre os dois planos.

Com um grande abraço do amigo,

Florismundo Uns.



RESPOSTA DA DIRETORIA letim deva dar acolhida àquilo que possa conter ele-
mentos de discórdia. Estes, se pressentidos no caso
presente, teriam obviamente provocado a recusa da
colaboração.

2 - este Departamento lamenta profundamente a
celeuma causada por aquele artigo e espera poder
contar com o espírito de compreensão dos colegas de
Pernambuco a fim de evitar desentendimento e quebra
da harmonia que venham a pôr em perigo interêsses
mais altos e que dizem respeito a todos os arquitetos
brasileiros.

3 - Confirmando as declarações do Presidente dês-
te Departamento ao Presidente do Departamento de
Pernambuco quando de sua visita a São Paulo, os
arquitetos paulistas reafirmam sua inteira solidarieda-
de aos colegas do Norte e tornam público seu respeito
por tôda a vasta contribuição nortista em todos os
campos da cultura brasileira.

São Paulo, 28 de novembro de 1957

limo. Sr. Arquiteto
EDISON RODRIGUES LIMA
DD. Presidente do Departamento de Pernambuco do
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
RECIFE

Prezado Colega:

Em resposta ao seu ofício n.? 165/57 de 10 de
novembro corrente, êste Departamento tem a de-
clarar:

1 - O artigo do arquiteto Wilson Moia Fina in-
cluído em nosso Boletim n.? 42 é assinado, estando
assim, sob êsse ponto de vista, perfeitamente enqua-
drado nas normas que regem aquela publicação, que
está aberta a todos os colegas que se disponham a
assinar seus artigos. Não quer isto dizer que o Bo-

Lauro da Costa lima
Vice-Presidente em exercício

MONUMENTO AOS HEROIS DE VARSÓVIA EXPOSiÇÃO DE PINTURA DE ARQUITETOS PINTORES

A direção do Bureau de Informações Polonesas in-
forma que o prazo para inscrição do Concurso do
Monumento aos heróis de Varsóvia foi adiado para
o dia 15 de janeiro de 1958.

VISITA DE GORDON W. FINN

E' pensamento da Comissão de Exposição do Insti-
tuto, organizar para o início do próximo ano, uma
grande Exposição de Pintura dos arquitetos pintores.

Para se proceder uma estimativa do número de ex-
positores e do volume de obras, pede-se aos colegas
que tenham trabalhos de pintura a fineza de comu-
nicar à Comissão de Exposição na Secretaria do I.A.B.,
o número de telas e a área aproximada de que ne-
cessitam.

O regulamento do certame ainda não foi estudado,
mas pode-se adiantar que não haverá seleção prévia.

O departamento de São Paulo, recebeu a visita do
arquiteto australiano Gordon W. Finn, que em missão
do seu govêrno e sob os auspícios da Divisão Cultural
do nosso Ministério das Relações Exteriores e do Ins-
tituto dos Arquitetos do Brasil visitou o Brasil para
observar de perto a nossa arquitetura que pela pro-
ximidade das condições de clima e outras poderiam
sugerir algo de novo ao seu país. Em São Paulo, foi
recebido pela Diretoria que a êle ofereceu um jantar
em nossa sede. Na visita que fez à cidade de São
Paulo, foi acompanhado pelo colega Luiz Roberto
Carvalho Franco.

•

PREPARAÇÃO PARA O PRÓXIMO CONGRESSO DOS
ARQUITETOS PORTUGUtSES

NÚCLEO DE ARQUITETOS DE SANTOS

A Comissão Executiva do II Congresso Nacional de
Arquitetura que deverá ser realizado em 1958, patroci-
nado pelo Sind. Nacional dos Arquitetos de Portugal,
elaborou uma série de realizações preliminares, pre-
paratórias para êsse Congresso. Porque "há proble-
mas restritos que urge debater, e há que estabelecer,
quanto antes, relações profissionais eficazes entre os
dois grandes setores da classe que se tem avolumado
em Lisboa e no Porto quase sem contato e trocas
profícuas de pontos de vista". Decidiram, pois, os
profissionais portuguêses, uma grande reunião de arqui-
tetos, que teve lugar na primeira quinzena de outu-
bro, no Porto, na qual os assuntos debatidos foram
agrupados sob uma única rúbrica: "Problemas de
exercício da profissão de arquitetos em Portugal", di-
vidida em dois temas complementares:

Fundado em 12 de novembro de 1957, o 1.° núcleo
de arquitetos do departamento de São Paulo - o
Núcleo de Arquitetos de Santos, que terá como sede
administrativa provrsonc, o escritório do arquiteto
Anibal Martins Clemente, à rua Amador Bueno, 181,
5.° andar, conjunto 64, e as reuniões sociais serão
realizadas na Associação dos Engenheiros de Santos,
à rua Artur Assis.

A ata de fundação dêsse núcleo está assinada pelos
seguintes colegas:

Anibal Martins Clemente; Arnaldo Conceição Paiva
Filho; Benvenuto Enzo Gambini; José Ozores Troncoso,
lourival Guimarães; Roberto M. de Almeida; Silvio
Sandal! Pires; Carlos Aecio Bailão; Nelson Rocha; B.
Corrêa da Costa; Eduardo Corrêa da Costa Jr.

a) Elevação do Nível Profissional.
b) Relação com as entidades a quem se prestam,

ou de quem dependem, os Serviços Profissionais.



Aspecto da mesa
com o Conferen-
cista Eng. Dr. A.
Carlos de Vas-
concellos.

Vista tomada du-
rante a conferên-
cia no auditório
do I.A.B.

PAVILHÃO DO BRASIL NA EXPOSiÇÃO
INTERNACIONAL DE BRUXElLAS 1958

o Brasil será representado na Exposição Internacio-

nal de Bruxellas, em 1958, por um pavilhão de autoria

do arq. Sergio W. Bernardes.

Ao lado, a maquete do pavilhão.

DEPARTAMENTO DE CULTURA DO I.A.B~

O I.A.B. através do seu Departamento de Cultura,
tem programado uma série de palestras e conferên-
cias. Estas reuniões deverão trazer à nossa sede o
ambiente do debate e da crítica em tôrno de nossa
profissão, bem como ativar o relacionamento de nossa
atividade com os demais setores profissionais, sempre
a nós ligados.

Uma maior aproximação do estudante de arquite-
• tura ao I.A.B. também é preocupação da atual dire-
toria, e para tanto pretende contar com a colabora-
ção dos respectivos Centros Acadêm icos.

Como primeira realização o Eng.o Dr. A. Carlos de
Vasconcellos a convite do I.A.B. em colaboração com
os Centros Acadêmicos G.F.A.U. e D.A.F.M. desen-
volveu uma série de 5 palestras com o objetivo de
orientar arquitetos na elaboração de projetos.

O interêsse demonstrado pelos colegas veio trazer
um maior entusiasmo ao Departamento de Cultura que
[ó se lançou a organizar os proxirnos cursos, agora
com a certeza de ir de encontro aos interêsses da
classe.

1-0 SEMINÁRIO DE ENSINO DE ARQUITETURA

Estiveram reunidos em São Paulo, de 7 a 12 de
Outubro p.p., delegações de estudantes de arquitetura
de vários Estados para desenvolverem o 1.0 Seminário
de Ensino de Arquitetura promovido pelo Bureau N:J-
cional de Estudantes de Arquitetura e Urbcr.lsmo. Ao
conclave compareceram estudantes de Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal, que
se fizeram acompanhar de professores de suas facul-
dades.

O I.A.B. Departamento de São Paulo, que abrigou
parte do seminário, através do coquetel oferecido aos
seminaristas, manifestou seu inteiro apoio e colabo-
ração ao conclave, afiançando que as conclusões en-
tão obtidas seriam levados ao conhecimento do Con-
selho Superior do Instituto de Arquitetos, que breve-
mente se reunirá no Rio de Janeiro. Enfeixado em
um manifesto público que abaixo transcrevemos, ex-
põem os estudantes as suas conclusões.

Após examinar detidamente a situação da ensino e do pro-
fissional de arquitetura nas várias regiões do país, reconhece
que ambos não correspondem à realidade histórica do Brasil -
e esta é causa principal de inquietação que domina os arquitetos
e estudantes de arqu:tetura. Embora ainda predomine no país,
uma economia atrezada de base agrária, [ó se evidencia sua
transformação, interessada no desenvolvimento industrial. Em
consequência modifica-se a estrutura social determinando novas
contingências a serem atendidas também por novos processos
resolutivos.

lnjustificàvelmente, após um primeiro passo consubstanciado pela
sua autonomia em relação às Belas Artes e à Engenharia, e a
despeito de excelentes manifestações indiv.duois, a crquireturo
brasileira não acompanhou, como se impunha, o processo evolu-
t.vo do pa ís.

Assim, enquanto outras profissões vêm tentando satisfazer as
necessidades fundamentais da população, seja na técnica da pro-
dução, na ordenação do trabalho ou na especulação das aspi-
rações do povo, a Arquitetura, adstrita a interêsses específicos
de reduzidas camadas da população, não tem acompanhado o
desenvolvimento do país, nem colaborado na solução de seus
graves problemas, através de sua função criadora e planejadora.

Considerados os informes apresentados pelas delegações esco-
lares presentes e as aspirações neles contidas, o I Seminário No-
c.cnc l de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, levando em conta
a necessidade imediata de permitir que o arquiteto possa con-
tribuir, em tôda sua plenitude para o bem estar social, apresenta
as seguintes proposições nos campos do ensino, da formação e do
exercício profissional,

NO CAMPO DO ENSINO

Verifica-se que os métodos e sistemas de ensino, embora Ia
melhorados em alguns de seus aspectos e em algumas escolas,
padecem ainda de graves defeitos. Para a revisão que se im-
põe o I Seminário Nacional de Ensino de Arquitetura e Urba-
nismo recomenda:

Quanto aos programas

Originados das Escolas de Engenharia e de Belas Artes, no
geral obsoletos, devem as programas ser revistas criando-se suas
constante adaptação à sucessiva realidade da arquitetura. Por
outro lado, seja por intermédio de Departamentos ou de outros
processos adequados, devem ser os programas correlcclonodos
entre si, visando a unidade do curso.

Quanto à seriação

Considerada a necessidade de ordenação de conhecimento ade-
quado à função do arquiteto conv.ró que a seriação atenda a
uúm agrupamento que vise uma série crescente de assuntos de
ordem cultural e uma série decrescente de assuntos técnicos, man-
tido como eixo constante a composição pràpriamente dita.



Quanto à composição NO CAMPO PROFISSIONAL

Considerada a importância do trabalho de crlcçõ o e de obje-
tivação dos conhecimentos adquiridos no curso, há necessidade
premente de:

a) serem instituídos "ateliers" e o exercício efetivo de do-
cências livres;

b) ser obtido maior número de horas destinadas aos trabalhos
de atelier;

c) ser entendido êste trabalho de atelier como a linha mestra
do ensino,

o I Seminário Nacional de Ensino de Arquitetura e Urbanismo
entende que o aperfeiçoamento do ensino está. intimamente liga-
do à obtenção de condições dignas de trabalho para o arquiteto.
Assim sendo, algumas reinvindícações se apresentam como ina-
diáveis, quais sejam:

1) Revisão das atribuições profissionais contidas no decreto
n.? 23.569, no sentido de se tornar privativo do arquiteto
e do urbanista ao exercício da arquitetura e do planeia-
mento material. Assim, conviria interessar certas especiali-
zações profissionais na definição de susa' atribuições, de
acârdo com as dsiciplinas que compuseram seus currículos.

2) Criação de cargos e funções públicas destinadas ao arqui-
teto, em igualdade de condições com os demais profissio-
nais de nível superior.

3) Maior entrosamento do estudante com O diplom~do, princi-
palmente através do I.A.B., no sentido de maior unidade
de pensamento e ação em tôrno de problemas comuns.

4) Maior vigilância em tôrno das atividades que interessam
a arquitetura e o plcnejomento visando evitar que sejorn
encaradas ou resolvidas sem a participação do arquiteto.

5) Maior participação nas atividades culturais, artísticas e
sociais do país, visando não só contribuir para seu desen-
volv.rnento como conquistar posições que perrn.tom ao arqui-
teto influir na evolução histórica do país. Ocorre ressaltar
que na situação atual não há condições para atuação par-
ticular de determinado indivíduo ou grupo, mas, ao con-
trário, como no caso dos estudantes ou dos arquitetos,
qualquer ação destinada a obter êxito deve necessàric-
mente pressupor seu enquadramento nas iniciativas e nas
lutas conjuntos que, principalmente no plano da cultura,
clrnejcm soluções amplas correspondentes aos anseios do
povo brasileiro.

6) Maior atenção à formação de equipes profissionais desti-
nadas ao apuro dos trabalhos realizados, e à multiplica-
ção das oportunidades de trabalho.

O I Seminário Nacional de Ensino de Arquitetura e Urbanismo
entende que é indispensável a participação conjunto do estu-
dante, do professor e do profissional neste movimento e espera
que cada estudante, cada professor e cada arquiteto, se em-
penhe, tão cêdo quanto possível, na concretização destas pro-
posições.

Quanto à prática

Ligar o ensino teórico, artístico e o atelier de composiçco à
prática da construção, desde as oficinas experimentais nas es-
colas até a participação efetiva nos canteiros de construção.

Quanto à especulação

Embora o ensino tenha como premissa formação de profissio-
nais aptos ao desempenho de específicas tarefas, é fundamental
que as escolas se dediquem à pesquisa, não só aquelas voltadas
para o aproveitamento das possibilidades oferecidas pela técnica
como, e prtncipulmente, para as que visam um conhecimento
cada vez maior da realidade brasileira, indispensável à propo-
situra de soluções que atendam ao seu plano de desenvolvimento.

Quanto à formação escolar

Considerada a necessidade de estimular o estudo e incentivar
as atividades do ensino, devem ser obtidas:

a) bolsas de estudo que possibilitem o aproveitamento do
ensino por parte de [ovens bem dotados, cu]c economia
particular não permita sua manutenção nas escalas;

b) prêmios particulares a determinadas disciplinas e prêmios
gerais relativos ao conjunto das matérias ministradas, in-
clusive compreendendo viagens e es+óqios de pós-graduação
remunerados, que permitam a transição do estudante à vida
prática e acesso a fontes de cultura mais amplas.

Quanto ao corpo docente

Tendo em vista que tôdas as soluções no âmbito do ensino
dependem, em última análise, da composição dos corpos docentes,
impõe-se:

a) que sejorn oferecidas aos professores condições econômicas
compatíveis com sua função e capazes de atrair os pro-
fissionais mais habilitados ao âmbito od ensino;

b) que sejorn promovidos meios tendentes a estreitar o con-
tacto entre mestres e alunos, no sentido de evitar a sim-
ples dissertação monologada, com o objetivo de atingir o
diálogo indispensável à autêntica transmissão de conhe-
cimentos;

r) que seio incrementado o aproveitamento de profissionais
altamente categorizados, por meio de contratos. cursos pa-
ralelos, conferências ou exposições, respeitando a legisla-
ção em vigor.

NO CAMPO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

1.0 CONGRESSO BRASILEIRO DE ARTE
(de 22 a 30 de Abril de 1958)

O Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul,
em colaboração com o Ministério de Educação e Cul-
tura fará realizar em Abril de 1958, em Pôrto Alegre,
com~ parte das comemorações do Cincoentenório de
fundação daquele Instituto, o 1.0 CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE ARTE, cuja finalidade é debater todos os
problemas relacionados com: a) ensino das Artes;
b) sua difusão e c) direitos e deveres, Para atender
êsse programa o Congresso está dividido r.cs seguin-
tes seções: a) Arquitetura e Urbanismo; b) Artes Plás-
ticas, Desenho, Escultura, Gravura 8 Pintura; c) Letras;
d) Música; e) Teatro.

O I.A.B. departamento de São Paulo, deverá enviar
uma delegação composta de 5 membros, e para a
indicação dos quais, a secretaria aguarda a manifes-
tação dos colegas interessados. As teses deverão ser
entregues na secretaria do Congresso, até o dia 10
de Abril de 1958.

A comissão organizadora do conclave, compõem-se
dos seguintes membros:

Presidente - Tasso Corrêa, Diretor do Instituto de
Belas Artes. Membros - Ado Malagoni, pintor; Angelo
Guido, pintor e escritor; Athos Damasceno Ferreira,
escritor; Bolivar Fontoura, teatrólogo; Demétrio Ribeiro,
arquiteto.; Edvaldo Pereira Paiva, engenheiro e urba-
nista; Enio de Freitas Castro, rnuslcistc, Erico Veríssimo,
escritor; Ernani Dias Corrêa, arquiteto; Fernando Co-
rona, escultor; Guilhermino Cesar, escritor; Paulo An-
tonio do Couto e Silva, advogado e rnuslclsto, Paulo
Luiz Vianna Guedes, médico e musicisto, Roberto Fe-
lix Veronese, arquiteto.

Tendo em vista as exigências da diversificação das atividades
humanas no país, sua consequente especialização, o exemplo for-
necido por outros ramos, da cultura e as inclinações particulares
de cada profissional para determinado aspecto da arquitetura,
írnpôe-se .

Quanto à especlcl.zcçâo

Que selem propiciados meios ao estudante para dar maior
ênfase a determinadas disciplinas, quer nop rmeio da instituição
de cadeiras optativas, quer por meio de assistências específicas.

Quanto aa desdobramento escolar

Que, na medida nas condições oferecidas pelo meio, sejorn
criados nas escolas, independentes dos fundamentais, cursos autô-
nomas e específicos que se entrosem no campo da arquitetura.

Quanto à ampliação dos conhecimentos

Que sejam aceitos os cursos de extensão universitária apenas
como complementação da seriação normal, enquadrando-se em
cursos paralelos ou integrados, aquêles conhecimentos que - como
o plonejornento ou o urbanismo - exigem melhor e mais pro-
fundo tratamento. Assim, a idéia do urbanismo deve ser asso-
ciada pràticamente a tôdas as disciplinas da escola e, sobretudo
nas codeiras de Composição.



ATLÂNTICA ARQUITETURA
Dado o tom inusitado de suas P'':
lavras e as pitorescas idéias que
contêm, julgamos oportuna a trans-
crição do artigo de autoria do adio
do cultural à Embaixada espanhola
no Rio, publicado no dia 24 de
Novembro p.p. no Diário de No-
tícias da Capital Federal.

EXPOSIÇÃO DE ARQUITETURA BRASILEIRA EM
MADRID COMO ARQUITETURA ATLÂNTICA

Ernesfo Gimenez Cabal/ero
(Adido Cultural junto à Embaixada da Espanha nu Brasil)

Permito-me oferecer aos arquitetos brasileiros - e a todos os
demais - êsfe nome exato para a mais característica arquitetura
do Rio de Janiero e zonas influenciadas: "atlântica". Arquite-
tura Atlântica.

A arranhacélica. A sustentada sôbre "pilotis". A defendida
por "brlse-solell" ou "talhasóis" ou falhamares de luz. Arquite-
tura "cristalínica": côr de ar e oceano. Panteística: fundida
à selva e à praia. Desnuda como Afrodite saindo do mar.

Atlântica arquiteturá: porque - como Atlas - seu máximo
rasgo é carregar o mundo às costas, a casa às costas ~ tocar
com ela e arranhar, rasgar, ferir, arranhar com ela o céu: 'arra- ...
nha-céu". Arquitetura sôbre "pilotis", como sôhre "brcços atléti-
cos" para aguentar todo um enorme pêso em cima. (Sobretudo,
os de "pilotis" em V, propagados por Niemeyer).

Atlântica arquitetura: porque adotou contra a luz, a .técnica
contra a água das pontes: o talhamar - o chamado por le
Corbusier "brlse-soleil" e que eu chamo - "fe lhe-scl" porque
o corta, o bisela, distribui, canaliza. e fluidifica. As ondas de
luz se rompem em leves ondas solares.

Atlântica arquitetura: vertebrado em "cristal" para transfor-
mar-se em ar no cr, e da côr de oceano refletido em suas vi-
draças. (Transatlânticos): seus edifícios. Camarotes e cama-
rotes: seus andares. Pontes de comando: suas g'alerias que
olham incansável, misteriosa e perdidomente o velho mar te-
nebroso.

Atlântica arquitetura: porque em sua navegação oceânica desde
a Europa aportou, fixou-se, encalhou nestas praias e selvas, des-
nundando-se e fundindo-se numa totalidade pânica e erótica de
areia e vegetação.

Arquitetura panteística: E de tal desnudez que nas auroras
nacaradas parece a própria Vênus emergindo da espuma sôbre
a áurea concha de Copacabana.

Atlântica arquitetura: sim.
ceu. Mas reviveu no Brasil.
costeiras são as dos atlantes,
evidência.

Porque a Atlântica não desopc re-
E estas casas de Rio e suas orlas
das quais falara Platão com tôda

Já a fins do século passado descobriu-se neste Atlântico - en-
tre Europa, África e Brasil - que a 3.100 metros havia "lava
vulcânica" com vestígios ctmosféricos. E mais tarde, em sonda-
gens exotos, verificou-se a existência de uma cordilheira entre a
Irlanda e a América do Sul, cujo núcleo essencial ficava a 250
quilômetros de Gilbraltar, perto das Canárias, o que tornou
possível a invasão da Gréda pelos Atlantes em meados do século
XII, antes de Cristo segundo Sólon.

Sabia-se que a foca-monje vivia em mares europeus e antilhanos.
E certas formigas, minhocas e borboletas nos Açores e América
do Sul. E que uma rcçc de homens altos e fortes, "ctléflcos" -
chamada de Cro-Magnon - irrompeu na Europa Ocidental, atlân-
tico, francopirenáica, como predente do Oceano. Com um
idioma como o vasco e como os aborígenes da América. E um
crânio igual ao que se encontrou aqui em sua Lagoa Santa. E
com heróis comó o car.ibe-chibcha Bochico que "carregava o mundo
aos ombros", Como Atlas e São Cristóvão.

E se alguém duvida ainda da Atlântida, um sábio sueco, o dr.
P. W._-Kolbe, acaba de estudar núcleos sedimentáriós atlânticos,
onde encontrou "dictcmeics ou diatomáceas" e· algas de água
dôce! O que supõe que êsse lago, ao desfazer-se por alguma
rczê o sísmica, deu origem ao Soara. EI portanto,' à emigração
de seus habitantes - em um "salve-se quem puder 1" ~ para. o
Egito e para costas americanas. Os atlcntes.

Daí o parentesco que têm os arranha-céus ncrte-ernerlcencs e
brasileiros com o piramidalismo egípcio "e mexicano. (O fazer
Egito e' México seus arranha-céus em forma piramidal e não
cúbicorse deve, a meu ver, /là ausência de elevadores"). Além
disso, que mais se assemelha ao colunário lnterminével de Karnak
do que êstes "pcdltelr os" das casas cariocas~? Estes "paliteiros"
que 0.3 transformam também numa primária ccristruçdo palafítica,
de lagos mexicanos ou egípcios, de Nilo transbordado, ou hispó-
licc, de marismas anda luzas ?

Não foi atlântica a arquitetura brasileira até a apançao, nos
últimos vinte anos, dêstes arquitetos de Cro·Magnon com sobre-
nomes de raças ocidentais e atléticas que se chamam: le Cor-
busier, Nierneyer, Roberto, Reidy, Cesto, Mindlinl Vi!anova Artigas,
Warchavchik, Korngold, Berna;des, Morales de los Rios, Ferreira,
Castro Mello, Garcia Roza, Azambuja, Redig, Sousa Reis, Rocha
Miranda, Konder Neto, Marinho, Wilheim, libeskind, Antunes Ri-
beiro, Hungria Machado, Pacheco de Medeiros, Jorge Prado, Mauro
Almeidc, Bolonha, Lina Bo, Corrêa Gonçalves, Cerquei rOI Bina,
Estrêla, Mesquita, Pires e Santos, Forte, Ciampaglia, Croce, Vital
Brasil, Uchoa, Machado Moreira, Aflalo, Rebouças, Corona, Queiroz
Duarte, Carvalho Mange, Saldanha, MacKay, Cabral Pinto, Bastos,
Galvão, Dias Corneiro, Azevedo, Olaf Prochnik, Wiener, Kneese
de Meio, lotufo, Vasconcelos, Ruchti, Correia Lima, Oliveira Reis,
Burle Marx .•.

Não atlântica a arquitetura brasileira da conquista (O Forte
Santa Maria, na Bahia - 1696 - é ainda torreão românico
europeu, casário-tôrre).

Não foi atlântico o barroco, aqui senão em sua marulhada de
curvas e suo incrustação ornamental como conchífera e rne drepé-
rica (Santo Alexandre de Belém, São Francisco de Assis de Ouro
Prêto, Conceição de Sabará).

Não foi atlântica a Ordem tosca na e galicista do Setecentos ao
Oitocentos (Academia de Granjean de Montigny no Rio, Teatro
de Vauthier em Recife).

Nem o foi o neocolonialismo do primeiro quartel do século XX
(Solar de Monjope, por José Mariano Filho, no Rio).

Porém, desde que le Corbusier desenha seu projeto - em 1936
- para o Ministério de Educação carioca, todo aquêle arquite-
tônico sonho de "o funcional" que germinou na Europa do pri-
meiro após-guerra começa a funcionar e fazer-se realidade -
"arquitetura" - aqui no Rio e em sua costa ctlê nrlcc, inspirando-
se também no atlantismo de outros atlantes: os norte-arnericonos.

E encontra no Rio o seu ajustamento. Sua proporção. E seu
enquadramento ditado pelos marcos da pa;sagem, aos quais dá
relêvo. (A arquitetura do Rio é o alto-relêvo de um imenso friso
natural).

Encontra esta arquitetura o "pilotis" espontâneo no indígena
"pau a -piquell de lenho duro. Encontra a selva para fundir-se
nela sem com ela confundir-sei destacando-se. Encontra um ar
de bruma e névoa para perfuró-lo com cristal. Encontra uma
luz de praia e trópico para rompê-Ia com o tolhe-sol. E um
clima azul e ouro de paraíso para desnudar-se e cobrir a cabeça
com terraços e fachadas inclinadas como sombrinhas praieiras.

E num São Paulo, o arranha-céu se faz bandeira e cada edifício
parece um Bandeira.nte que avança para o sertão.

E assim surge esta arquitetura "atlântica" que enlaça o "pro-
jetismo europeu" com a "reclidcde americana", Autêntica arqui-
tetura de "atlantes" - ribeira do Oceano - e olhando (misteriosa,
perdidamente) para todo um continente perdido e fundido no mar.

Por sugestão minho, meu amigo arquiteto e camarada Victor
D10rs, docente da Escola de Maclrid, com outros entusiastas ar-
quitetos está providenciando para que, na. capital hispânica, sob
o potro nato do ministro Arrese, se instale 'uma exposição desta
or'qulteturc, como se instalou em Bonn e outros lugares com me-
nos sentido atlântico do que a Espanha. Maquetas, fotografias,
filmes, planos, conferencias, livros (livros como o precioso de Hen-
rique E. Mindlin, "Modern Architecture in Brazil", de recente
publicação, que é uma glória, folheando-o, aprofundar-se nele).

Brasil é, sobretudo, natureza.
Porém, o-que não se sabe tão
suC? interlândia arquitetônica o
suas construções. Que crescem
nando a silvana.

E Rio, idem. Já o sabíamos.
geralmente, é que no Rio e em
verdadeiro paradisíaco está em
como uma nova natureza domi-

No fim .de contas, seguindo desígnios providenciais. E, por·
tanto, geniais. Pois se conta - o conta Paul Claudel - que
pondo-se Deus a' modelar esta baía de Guanabara, a mais or-
quitetônica paisagem do planeta, um anjo o distraiu e Deus deixou
de -terminá-Ia.

Por isso, esta terminação qu~ lhe deram .os "arquitetos etlcntes"
tem algo de divino. Sim.
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Notícias da Secretaria

U M PROJETO D E

Exposição de Motivos

1 - A legislação atual concede determinadas re-
galias visando a incrementação de casos operárias e
casas populares. Os benefícios e os beneficiá rios con-
ceituados na mesma, entretanto não atendem com
senso de realidade às finalidades colimcdcs.

2 - O projeto anexo objetiva sanar essa lacuna
dispondo de forma efetiva aquela incrementação, com
o haver em texto de lei municipal, facilidade já an-
teriormente reconhecida em lei federal reguladora do
CREA, e haver uniformizado anteriores critérios dispa-
res adotados na caracterização das construções be-
neficiadas.

3 - O projeto procurou, por outro lado não perder
de vista os superiores interêsses coletivos, ao acaute-
lar a observância de recuos já estabelecidos para de-
terminados locais e ao evitar o agravamento das con-
dições de certas ruas onde a dispensa de recuo já
vigorante, poderia propiciar construções inadequadas
no alinhamento.

4 - A proposição, assim, encerra providência de
elevado alcance social criando novas possibilidades
para a atenuação do problema de habitação às clas-
ses menos favorecidos, motivo porque, certamente me-
recerá favorável acolhida da Edilidade, que, com suas
luzes e elevados suprimentos, colaborará na comple-
mentação e aprimoramento de seus dispositivos.

Projeto de Lei

Estabelece medidas de amparo e estí-
mulo à construção de pequenas moradias
e dá outras providências.

Adhemar de Barros, Prefeito do Município de São
Paulo, faço saber que a Câmara Municipal decretou
e eu promulgo a presente lei.

Art.? 1.° - Gozarão da isenção de emolumentos
de obras e construções, concedida pelo ARTIGO 7.°
da lei n.? 3811, de 5 de Dezembro de 1.949, as
construções de casas de moradia situadas fora da zo-
na central que, além das condições gerais do capí-
tu 10, satisfaçam as exiqêr.clos seguintes.

I Construção por unidade não constituindo
conjuntos residenciais.

II Área máxima de 60 m2.
III Construção de um só pavimento.

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos do Brasil

Deptm. de São Paulo N.o 46 Dezembro de 1957

Redatores: Arq. Alfredo Paesani - Arq. Carlos A. C. Lemos

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

L E A D OS E R D S C U T

Ocupação máxima de um terço da área
do lote.

V Recuos mínimos das divisas:
a) De frente: 4 metros.
b) De fundo: um quinto da profundidade

do lote.
c) Lateral: 1,60 m de uma das divisas.

VI - Mínimo de compartimentos:
dormitório, cozinha e compartimento
sanitário.

§ único - As exigências constantes dêste artigo
prevalecerão mesmo para logradouros não sujeitos a
restrições de recuos e ocupação do lote e não dispen-
sam a observância de disposição mais restritas con-
signadas em lei.

Art.? 2.° - O interessado apresentará, juntamente
com o requerimento, documento de propriedade e pro-
jeto contendo planta de situação e da construção den-
tro do lote, ficando dispensados das exigências cons-
tantes dos artigos 54, 61 e 62 da Consolidação apro-
vada pelo Ato 663/34 e das exigências do artigo 63
da mesma Consolidação em conformidade com o dis-
posto no artigo 32 do Decreto Lei Federal 8620 de
10 de Janeiro de 1946.
§ único - A Prefeitura fornecerá a pedido do in-

teressado modêlo de projetos enquadrados nos têrmos
desta lei.

Art.? 3.° - Os pedidos dos interessados serão re-
cebidos e decididos no prazo de cinco dias úteis.

§ único - Ao interessado será fornecido compro-
vante da licença que for concedida.

Art.? 4.° - As Construções em terrenos de topogra-
fia acidentaua poderão ser desenvolvidos em mais de
um pavimento, a critério da Secretaria de Obras, em
conformidade com a orientação constante de normas
por esta expedidos.

Art.? 5.° - Serão admitidas dependências da cons-
trução principal desde que satisfaçam ao disposto no
artigo 55, letras "a" e "b" da consolidação aprovada
pelo Ato 663/34.

Art.? 6.° - O disposto nesta lei aplica-se às re-
construções, ampl iações e reformas de construções.

Art.? 7.° - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação e revogados os crtiqos 56, 57, 58, 59
e 60 da Consolidação aprovada pelo Ato 663/34, o
artigo 7.° da lei 3811, de 5 de Dezembro de 1949 e
demais disposições em contrário".

IV
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Recebemos do colega
luiz Saia
a seguinte carta:

Redatores do Boletim do I.A.B. de São Paulo

da Prefeitura, São Paulo tem profissionais eu ia nomeada dispensa
qualquer pesquisa de títulos, que os tem de sobra. Por exemplo:
Anhaia Mello e Prestes Moia. Fora de São Paulo, mas ainda
no Brasil, não sobram, mas também não deixam de existir espe-
cialistas: Cio. Brasileira de Engenharia ou o eng. Paulo de Assis
Ribeiro. Todos os nomes citados tem, ao que eu saiba, uma
situação perfeitamente regularizada no CREA.

Não é possível fugir de duas questães: uma diz respeito à
necessária e indispensável valorização do profissional brasileiro,
valorização que representa um incitamento fundamental ao nosso
progresso; a outra concerne ao [ulqcrnento das contribuiçães es-
irangeiras para êsse progresso, [ulqcrnento que não pode se
a!heiar das experiências realizadas até agora para o seu apro-
veita mento.

Houve, até o momento, dois tipos de tentativas nesse sentido.
Uma delas, posta em prática ao tempo da criação da Universidade,
deveu o seu sucesso à inteligência e capacidade de Teodoro
Ramos. Preferiu trazer especialistas estrangeiros, que aqui pas-
saram vários anos, em contato com os nossos problemas, deixando
não só trabalhos definitivos, como o estudo de Pierre Mombeig
(para citar um geágrafo) sôbre a faixa pioneira de São Paulo,
mas deixaram, especialmente um impulso de cultura no nosso meio
universitário. Outro tipo de tentativa opta pelo contrato de
trabalhos com especialistas ou escritórios estrangeiras. Na setor
que manifesta, atualmente, mais acentuado pendor por êste tipo
de aproveitamento do maior progresso técnico europeu - ener-
gia elétrica - estamos, por causa disso, no mesmo nível que há
dez anos atrás. Não que os especialistas encarregados de tais
trabalhos - pelo menos todos - não sejom competentes: mas
é a solução que parece errada. Porque não promove um contato
mais íntimo com as situações nacionais que envolvem tais pro-
blemas - intimidade indispensável para encaminhar, com acêrto,
as soluções econômicas e satisfatórias - e porque não propor-
ciona uma oportunidade aos técnicos nacionais, de aproveitar e
assimilar essa experiência estrangeira. Num setor, esta malfadada
mania trouxe uma série de péssimos conselhos, resultantes dos es·
tudos, feitos "à vai dolseou", dos problemas nacionais de de-
senvolvimento pelas missães Cooke, Abbink, With, ete.. Alguns
dêsses conselhos são de estarrecer, pela "ingenuidade" com que
são dados e ... aceitos (compra de locomotivas que viriam trafegar
em leitos de dormentes podres, transporte de produçôo primária
em planadores, Robots americanos no ensino superior). E no
próprio setor do urbanismo [ó tivemos experiências desastrosas
por terem os responsáveis preferido êste último tipo de saída.
Exemplo: relatório Moses.

Como nos repugna acreditar que interêsses menore.s estejom
envolvidos nessa errada orientação - e parece que o. .reve mo.
padre Lebret estó, neste sentido, acima de qualquer suspeita -
cabe procurar a razão que leva os resultados dêsses contatos su-
perficiais com a realidade nacional a tão insuficientes ccmtnhos.
Só pode ser o comportamento "cccdêrnlco", pois tais técnicos .:te-
riam demonstrado proficiência cabal em trabalhos cntertores, rio,
países de origem.

O corpo de idéias que êsses especialistas procuram inserir nos·
acontecimentos em estudo, seria responsóvel pela falta - de".· visã~·
correta que resulta. Na verdade, nossa situação merece uma:
análise sensível e feita com aparelhamento mental adequado; e
quando esta assim for feita, surgirão certamente os problemas
cuja solução estará então a meio caminho, uma vez que as pos-.
sibilidades tecnológicas do equipamento moderno são bastante pro-.
missoras. Esta análise sensível dificilmente poderá ser levada a.
cabo com base em construções teóricas comprometidas no seu nas-
cedouro. De fato, contribuiram para a construção dêsse corpo,
de idéias proposições bem diversas daquelas que defrontamos no
Brasil; trata-se de situações que ofereceram fatos e experiências
os quais, ao atingirem um nível de seleção e teorização, indispen-'
sáveis para a sua montagem organizada, teriam alcançado uma
forma abstrata despojc ndo-se do contingente e do relotivç , QÇl.

realidade bruta e por manterem, entre si, relaçães de espécie:
resultante da sensibilidade peculiar dos problemas locais, regio-
nais ou mesmo nacionais. No caso de Economia e Humanismo,
posição do padre Lebret, êsse nível teórico e abstrato é dela-
tado pelo especial gôsto que manifesta pela manipulação de re-
presentaçães geométricas o que ·é meio caminho andado para
a abstração matemática, a qual, por sua vez, constitue o suprosurno
da abstração. Em outras palavras, o corpo teórico que comanda
a pesquisa a que se refere, de passagem, a "noto", foi criado
a partir de valores contingentes e relativos e teve que se desven-
cilhar, na sua origem, de um emaranhado de hipóteses, para se-
lecionar apenas aquelas que interessavam ou se harmonizavam no
corpo teórico em formação. E' evidente, portanto, que essa cons-
trução teórica traz a marca h'ereditária da situação matriz, a
marca da sensibilidade, a rricrcc dos problemas mais sentidos, a
marca a experiência que lhe deu origem. Com efeito, uma sele-
ção só, pode ser feita com bcs= na sensibilidade; a sensibilidade

Aos Srs.

Devo abordar o assunto de que trata a carta do colega Marcial
F. de Oliveira, inserta no n.? 44 da Boletim do I.A.B. Deptm. de
São Paulo. Faço-o para esclarecer dúvidas e fundamentar, mais
uma vez, uma posição profissional num setor de atividade que
reputo do maior interêsse para São Paulo.

Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que as notas publi-
cadas [unto ao noticiário de urbanismo foram elaboradas para
atender a honroso pedido da Redação dêsse Boletim. Ao en-
tregá-Ias, não me cabia decidir sôbre o demais, deixando ao
pé apenas um lembrete L. S. E' uma injustlço me acusar de
anonimato, especialmente num plano de idéias profissionais que
tenho externado publicamente em mais de uma vez. Mas a acusa-
ção pessoal não é construtiva e não interessa. Vale contudo,
esclarecê-Ia na parte que toca ao revmo. padre lebret, cu]o nome
não vem explicitado nas referidas notas. Por favor de andar
estudando incansàvelmente o povo de que sou parte, sou levado
a gostar das preferências dêle. O uso da metalepse, sôbre ser
uma legítima forma de manifestação da linguagem universal,
constitue uma forma preferida pelo povo brasileiro. Raro quem
diga canivete Roger; se diz simplesmente róge. Ninguém diz
Tramway ou ferro carril, mas diz apenas bonde. Se alguém,
se referindo ao revmo. padre Lebret, quando êste ilustre sacer-
dote estivesse exercendo suas funçães religiosas, o chamasse de
engenheiro, seria certamente um desrespeito imperdoável. Quando
o padre Lebret compareça exercendo apenas a função de enge-
nheiro, não há a menor dúvida que o certo será chamó-Io se-
nhor engenheiro Lebret. E', aliás, o que o referido estudioso
prefere, nas suas publicações, onde se nomeia L.-J. Lebret. Mas
o certo é que, em São Paulo, não sei porque ou por culpa de
quem, o citado engenheiro francês é conhecido como padre Le-
bret. E então a gente fica meio sem saber como chamá-Ia. Se
eu dissesse: - tem um padre em São Paulo pensando em ur-
banismo; se poderia pensar no frei Benevenuto, que sempre acom-
panha o padre Lebret. Se eu dissesse que tem um geógrafo
em Paris, pensando em São Paulo, todo o mundo lembraria do
grande Pierre Mombeig. Convenhamos que a única maneira de
dizer o que eu queria estó na forma adotada, a qual tem, aliás,
não uma mas duas metalepses, o que revela manifesta predileção
por esta figura de retórica. Jamais seria capaz de repetir
aquela trouvaille que Eço de Queiroz aplicou em Pedra 11. Numa
outra oportunidade, em assunto equivalente em gênero, número
e caso, eu poderia ter dito (e lamento não ter tido oportunidade
de dizê-Ia): - tem um parente do Nelson Rokfeller, em Nova
lorque, pensando em São Paulo, com um contrato no bolso. Não
houve, como se vê, nenhuma intenção de dizer alguma coisa
além do que está dito, e dito com intencional respeito pelas regras
da gramática. Além disso, houve apenas a intenção de situar
um problema profissional e técnico, de um modo que me pareceu
de acôrdo com o gênero de notas que me foram solicitadas. E
isto também interessa esclarecer.

Do ponto de vista profissional, temos arquitetos e engenheiros
capazes de assumir a responsabilidade de um trabalho do gênero
daquele que está sendo feito pelo citado eng. francês. Se não
os temos ainda em número suficiente, a culpa cabe ao atrazo
do ensino da matéria entre nós. Mas a verdade é que os temos
e, de um modo geral, a arquitetura brasileira atingiu uma fase
de maturidade capaz de desenvolvimento próprio. Mesmo em
São Paulo, [ó foram feitas pesquisas de boa. qualidade e cu]o
único defeito foi serem desconhecidas pelos nossos administradores.
Cito duas. Uma é a do engenheiro Henrique Navais que, em
1926, fez uma previsão da população paulistana para 1952,
previsão que os convencionais 25 anos confirmaram com impres-
sionante aproximação. Já em 1930, o urbanista Prestes Maia,
provàvelmente estribado em verificaçães que a Prefeitura tem
possibilidade de fazer todos os anos, reputava êste cálculo correto
e bem fundamentado. No entanto, ao expirar o prazo da sua
vigência, a administração o desconhecera completamente e os res-
ponsáveis pelo descalabro dos serviços públicos alegavam um
crescimento imprevisto e desmedido para a nossa capital. Mentira;
nem desmedido, nem imprevisto! Outro trabalho de pesquisa,
executado em condições técnicas impecáveis, foi o de Bruno Ru-
dolfer, feito lá por volta de 1936/7. Resultado: idem, idem.
Atualmente a Prefeitura conta, no seu quadro de funcionários,
com excelentes profissionais, cujo trabalho não é devidamente
valorizado, embora venha constituir o único material tecnicamente
sólido que aparecem nos relatórios feitos por estranhos. Fora



só é legítima quanda fundamentada num interêsse; e êsse inte-
rêsse só é autêntico quando atinge uma generalidade que só é
atingida em organismos coletivos. Essa construção é, portanto,
compromissada.

Já agora temos duas hipóteses. A saber, 1) a realidade nova
a ser pesquisada e analisada é igual à que serviu de modêlo à
construção teórica, e então tudo, por pressuposto, acontece às
maravilhas; 2) a realidade nova é diferente e sugere duas saídas,
a) uma violenta correção da realidade bruta, a ponto de confor-
má-Ia ao arcabouço teórico de antemão armado; b) se reconhece
e respeita a legitimidade da situação a ser pesquisada, respeita
a naturalidade dos seus problemas e a inoperância de pretender
enquadrá-Ies numa fórmula teórica não afeita à sua natureza
específica.

E' claro que a última saída é a mais correta. A saída a (impli-
cado no caso da pesquisa em aprêço, contratada com o enge-
nheiro geógrafo Lebret) só pode oferecer resultados menores e
deformar a "sinceridocie" dos nossos problemas. Tal previsão
nada tem de cassandrismo; se baseia apenas em outras experi-
ências, tentadas pelo próprio especialista em pauta. Veia-se, por
exemplo o resultado dos seus trabalhos em Ourinhos, no Nordeste
e na Bacia do Paraná-Uruguay.. O Plano de Ourinhos foi enga-
vetado (quantas experiências nacionais [ó temos de planos dire-
tores engavetados? até quando esperaremos para ter planos me-
nos acadêmicos que "operem-no" realmente na base? é justo
fazer a coletividade perder mais tempo com experiências sabida-
mente comprometidas ?); Recife está com 40 % de energia elé-
trica; na estudo sôbre a Bacia Paraná-Uruguay, para citar apenas
um engano ginosiano, são confundidos compartimentos 50(10-

econômicos bem definidos, numa divisão do Estado em regiões e
sub-regiões. Que nós cometamos êrros, inclusive êrros "acadêmi-
cas" (e eu os cometi, o que confesso sem pejo algum, porque tive
a humildade de reconhecê-Ios e procurar novos rumos), isso re-
presenta uma contingência da nossa deficiente formação universi-
tária e da imaturidade dos nossos problemas. Havemos de corrigí-
Ias, aprendendo. Mas quando se contrata um trabalho com espe-
cialista estrangeiro, isso é feito no pressuposto de uma probabi-
lidade minimíssima de êrro.

O resultado desta situação é mau, portanto, para nós profissio-
nais, que assistimos a uma verdadeira escamoteação dos verdadei-
ros problemas, cu]o solução a sensibilidade coletiva reclama em
tôdas as oportunidades possíveis para a própria coletividade que
vê protelada indefinitivamente o encaminhamento realista dêsses pro-
blemas; e para a reputação técnica e doutrinária do revmo. padre
Lebret, que está agindo em pura perda para a sua área espe-
cífica de ação. Dêste [eito, a cidade não verá sua calamitosa si-
tuação transformar-se em problema objetivos e proposições operan-
tes e o prestígio técnico do engenheiro Lebret será duramente
atingido pelo resultado menor do seu trabalho, uma vez que errar
por falta de sensibilidade é, no caso, grave diminuição.

Esta crítica poderá parecer, poro os menos avisados, um gesto
de [ccobinisrno. Não é. Ela vale também para os profissionais
brasileiros quando adotem posições acadêmicas e teáricas equiva-
lentes. O combate o êste "occ demlsmo", que faço da maneira
mais aberta e leal, mesmo contra amigos que me são caros e
mestres a quem respeito, como o prof. Anhaia Meio, representa
uma atitude legítima do espírito que tem o direito e o dever de
pesquisar formas operantes e corretas para os assuntos da coleti-
vidade. Como ponto de vista teórico, pode estar errado, mas
ainda não o provaram. Ao contrário, êste combate se funda-
menta, cada vez mais sólida mente, no resultado de experiências

"acadêmicas' e encontra considerável receptividade, quer no espí-
rito dos [ovens. quer em outras manifestações da inteligência no-
cional, a qual, no seu todo representativo, se volta humildemente
para a consideração do contingente e do relativo nacionais, na
ânsia de encontrar uma resposta correta para as questões que
a afligem, de longa data, e em face das quais as experiências
negativas se multiplicam proclamando a necessidade de novos
rumos.

E' claro, contudo, que tal posição pode atingir níveis mais altos
de interpretação. Poderia ser acusada de pragmatista. Não o é.
Tôda a vez que a superestrutura se acanha face aos graves im-
passes coletivos, é [usto e necessário que o pensamento se voltei
com energia redobrada, para um contato mais estreito com o
mundo dos fatos, onde pode encontrar a seiva pura daquelas
verdades que se acham escondidas por expressões formais obso-
letas. Veia-se o exemplo de S. Bento e S. Gregório Magno, que
reagiram violentamente contra o excesso de tendências ultrateóri-
cas, de origem grega, que entravavam o progresso do mundo
oc'dentcl. no século VI. Nem por isso foram acusados de estarem
contra os princípios fundamentais do cristianismo. E não estavam
mesmo. O que êles combatiam era um tipo de incrustração muito
comum - pura expressõo formal de determinados contingentes
e relativos - que pretende sobreviver à custa de se apegar teimo-
samente em idéias cujos fundamentos verdadeiros não aceitam for-
mas parasitárias. A história está cheia de exemplos. Em pleno
século XVIII, Buflon é forçado a se retratar perante os teólogos
da Academia de França, das afirmações que fizera, ao interpre-
tar os sedimentos e os fósseis, o enzóico de Buflon ferira para
os teólogos acadêmicos, o monopólio bíblico do Dilúvio. Fórmula
mais ·suave, sem dúvida, do que aquelas aplicadas a Tomaz Morus
e Campanela, cujcs críticas aos defeitos da estrutura mental do-
minante envolviam críticas às ações dos homens, especialmente aos
homens da classe dirigente. Mais recentemente vimos, numa vira-
da teórica, um obstinado grupo de cientistas aceitar, afinal, a
teoria do deslocamento do polo. Resultado, descoberta a explo-
ração de importantes [czldcs de carvão no círculo polar. No
fundo, nenhuma das construções teóricas elaboradas pelo homem,
mesmo aquelas que atingem a mais profunda e completa abstra-
ção, deixam de trazer a marco do material que serviu à formu-
lação originária; e dos interêsses - mesmo sendo estes os mais
altos e nobres - que marcavam seus construtores. Disso não es-
capam as ciências naturais, como vimos pelo exemplo citado,
quanto mais as ciências sociais, e quanto maisíssimo (me desculpem
o neologismo necessário) as técnicas de pesquisa.

Os dominicanos têm feito, aliás, praça de um amor e respeito
pela realidade de cada época e cada lugar. Talvez pelas suas
ligações com os afilhados de S. Bento. Daí me parecerem tão
simpáticos. Daí eu ter colaborado com êles, há tempos, num
curso de extensão que deram no seu Seminário de Pinheiros.
Daí ter aceitado, com maior prazer, mais recentemente ainda,
colaborar com êles na elaboração de um projeto para uma Casa
do Trabalhador, a ser construída num bairro de São Paulo.

Como se vê, nenhuma malevolência, nenhuma segunda intenção.
Apenas um modo de redigir que as minhas ausências estilísticas
me permitem, apenas um amor pelas formas que o povo g,?sta,
apenas uma posição profissional que me parece bem fundamen-
tada, mas que pode estar errada, embora - e isto não admite
discussão - alicerçada no mais legítimo desejo de servir e de
acertar.

Do colega
luiz Saia

E N C o N T R O C O M M E s v A N D E R R O H E

Um flagrante do arqui-
teto Mies van der Rohe
entre nós.

Esteve em nosso meio, durante poucos dias, o "Pai
da Arquitetura Moderna" - Mies van der Rohe. Veiu
êle para estudar o local para projetar a nova Em-
baixada dos Estados Unidos em São Paulo, que será
localizada em terreno na avo Paulista.

Encontramo-Io no hotel em que se hospedara, um
gigante de 12 anos, os traços do rosto marcados pe-
las asperezas de um caminho que êle teve que vencer
e venceu, na luta contra um mundo hostil e de malicio-
sa interpretação. Mas êsses traços não escondem a
pureza do grande sábio, o esplendor de seus conhe-
cimentos da natureza humana e .o sorridente bondade
do sacerdote legítimo que tem contribuído para um
mundo mais feliz na convivência humana, pelo culto
da beleza pura na criação do espaço e do corpo ar-



quitetônico. Ouvlrno-Io narar sua história, a de um
idealista que tem sequido os caminhos da perfeição na
atitude plástica e na perfeição espiritual. Contou-nos
que com frequência lhe pedem que faça conferências
sôbre arquitetura. Sempre rejeita os convites. "A
língua do arquiteto", afirma, "é o lapis, a obra deve
falar por êle. Existe uma arquitetura só, a boa, a
qual é, porém, uma arte, o resultado de um processo
especifico de desenvolvimento lógico, processo êsse que
deverá evoluir do complicado e difícil para a última
perfeição do simples, do sóbrio, do puro". Essas
palavras condenam centenas de livros que encerram
as filosofias mais absurdas e teorias estapafurdias
sôbre "arquitetura moderna", "arquitetura contempo-
rânea" ete.

e inerentes à arte de "construir" (não de projetar),
alcançar no quinto ano a "composição" de todos es-
tes elementos, da qual deverá resultar a arquitetura
pura com tôda a sua beleza das proporções e da ex-
pressão limpa do seu destino".

Quatro anos de construção? E a vocação do es-
tudante? A aptidão?

"Fácil responder. Dou um lapis e um papel. Peço
que o aluno, (naturalmente já com as noções primor-
diais) desenhe a casa dê!e, a residência em que êle
queria morar. E' fcil separar o joio do trigo! Não há
reprovações, a não ser por preguiça notória e má
vontade de trabalhar".

E o "teom-work", o trabalho em equipe tão reco-
mendado por Gropius?

"Tecm-work"? Não sei o que é. Em todos os tem-
pos o trabalho do arquiteto foi trabalho de equipe
por excelência. Com o arquiteto na liderança, é
claro".

E assim conversamos até a madrugada, sempre ad-
mirando a simplicidade de sua pessoc, a exposição
clara de suas idéias e a boa vontade com que res-
pondia a tôdas perguntas.

Mies van der Rohe criou de 1938 para cá, uma es-
cola superior de arquitetura tôdo sua em Chicago.
Ele leciona desde tempos remotos, quando, a pedido
de Gropius, assumiu a direção do "Bouhous", Sôbre
o seu ensino: "Em nossa escola não projetamos, não
fazemos projetos. Desenvolvemos nos primeiros qua-
tro anos um "curriculum", para, estudados todos os
elementos estruturais, tôdas as condições específicas de
uma obra, resolvidos todos os problemas particulares Philipp Lohbauer

o arquiteto Oscar Niemeyer foi
eleito o paraninfo dos arquitetos de
1958 da Faculdade de Arquitetura
Mackenzie. Seu discurso na sole-
nidade de formatura foi conciso,
simples, porém bastante caracterís-
tico de sua personalidade.

Êste boletim transcreve com pri-
mazia esta oração e, ao mesmo
tempo, saúda o a.t:quitefo Oscar
Niemeyer pelo tronscurso, no dia
15 de Dezembro p.p., de seu cln-
quentenário que foi bastante fes-

tejado por seus amigos e colegas. De Lucia Costa publicamos ao
lado as palavras que escreveu para o [orno l, para fodos, por
ocasião dêsse aniversório.

o S C A R N E M E Y E R E M F O C O

unidos preservarem o pouco de felicidade que a vida
Ihes oferece.

Que vocês sejam dignos dêste tempo, é o que Ihes
desejo.

•
NIEMEYER ACUMULA VIDA

Lucia Costa

Oscar com cinquenta anos: pelo volume da obra rea-
lizada, poderia ter setenta, mas na verdade continua
com os mesmos trinta e tantos da época da Pampulha.
E pelo jeito será sempre assim. Não se trata, contudo,
de nenhum pacto com o diabo. O segrêdo de sua
juventude decorre simplesmente dêsse exercício coti-
diano a que se entrega, de proceder à síntese e de-
puração de complexos problemas arquitetônicos.

Começa como se estivesse brincando com o tema,
Às vêzes, o partido - isto é, a escolha da disposição
geral e consequente subordinação de partes - é to-
mado, quase diria, de assalto, logo na primeira in-
vestido; outras vêzes, o jôgo prossegue e começa en-
tão a ronda implacável: é de manhã à noite, fora de
horas - quando menos se espera, até que, abordado
de vários ângulos, o cêrco se define, e o tema, acuado,
<orno que afinal se rende, oferecendo ao arquiteto a
almejada solução. Dêste momento em diante, tudo
se ordena sem esfôrço, como decorrência mesma da
clareza do partido adotado e da intenção que lhe pre-
sidiu à escolha.

Resulta daí uma certa euforia interior, um estado
peculiar de beatitude artística. Ele convive com os
crniqqs, brinca com os outros, assume compromissos da
maior gravidade, mas já está longe - paira sôlto do
chão, em pleno Pernaso. Ás horas e os dias não con-
tam mais; não há desgaste: pelo contrário, recebe
carga de menos, acumula vida.

Isto que para nós outros sucede vez por outra, dá-
se com Oscar Niemeyer -o bem dizer todos os dias,
e assim, feitas as contas com o devido rigor, ao com-
pletar cinquenta anos êle ainda andará por volta dos
trinta e tantos.

"Prezados colegas, Arquitetos de 1957.

Não vou fazer um discurso formal, como é de praxe
em cerimônias de formatura. Nem tampouco dar con-
selhos ou simplesmente alertá-Ios sôbre os problemas
e responsabilidades da vida profissional.

A divulgação técnica e o convívio com escritórios
de arquitetura, permitem hoje em dia aos estudantes
uma tal familiaridade com os assuntos da profissão,
que ao fim do curso esta se Ihes apresenta como na-
tural complemento da vida estudantil.

Desejo, apenas, congratular-me com vocês pela
época surpreendente que os espera e para a qual, es-
tou certo, darão a contribuição necessária.

tpoca em que a arquitetura contemporânea, já vito-
rioso, encontra a unidade perdida, purificando-se na
forma plástica e assumindo no centeúdo um novo e
justo significado.

tpoca em que a ciência toma a liderança de tôdas
as atividades humanas, revelando-nos os mistérios mais
extraordinários do universo, fazendo-nos humildes em
contato com a verdade e a grandeza do mundo que
nos cerca.

Tudo isso, meus amigos, faz com que os homens -
surprezos com o seu próprio progresso - se situem
melhor dentro da realidade, dando-se as mãos de ma-
neiro fraternal, convictos por fim da conveniência dei
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ARCHITECTURAt RECORD N,O 244 - U,S.A:

Número dedicado 00 estudo dos últimos progres·
sos no campo de arranha-céus americanos. Des-
tacam-se certas tendências básicas como a estrutura
de aço aparente, [cnelos contínuas de vidro, ar
condicionado e emprêgo de coloridos, geralmente
nos painéis de [onelcs.

Edifício em, Chicago - Arqs. Skidmore, Owings e
Merri!.

Edifício em New York - Ar qs. Harrison & Abre-
movitz.

Uma característica bastante comuns nos últimos
grandes edifícios comerciais é o espaço livre for-

mando pequena praça, seio em esquinas ou frente.

Arqs. Skidmore, Owings e Merri!.
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P~OHl II

l'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI" N.o
70 - França

Após a segunda Grande Guerra a África
do Norte vem sofrendo um surto de gran·
de progresso material, com reflexos sensíveis
na arquitetura.

O concreto armado tem sido empregado
de forma intensiva, com bons resultados
plásticos,

Edifícios de Apartamentos no Congo Bel-
ga, Arq. Claude Laurens.

Boseodo num princípio construtivo rígido,
no qual a estrutura de aço e o vidro são
preponderantes, o novo edifício da Prefei·
tura de Rodovre - Dinamarca é um bom
exemplo de prédio público livre de injunções
estilísticas ou conceitos tradicionais, Arq.
Arne Jacobsen,

O problema de estacionamento de ouro-
móveis em São P9ulo e Rio é ventilado pelo
Arq. Rino Levi, num artigo que inclue a
apresentação de quatro projetos de gara-
gens coletivas para o perímetro central da-
quelas metrópoles.
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