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SÃO PAU L O

'Notí~ias da Secretaria

NOVOS SÓCIOS DE 1957

Apresentamos abaixo, a lista completa dos novos
sócios titulares, admitidos em 1957, perfazendo um
total de 409 associados.

Sócios titulares admitidos em 1957

José Walter de Almeida Victoretti - Wladimir An-
verso - Chafic Buchain - José Claudio Gomes - Car-
los Jorge José Srna - Eugênio Szilágyi - Luiz Pessoa
Ostiz - Rodolpho Almeida Fernandes - Edoardo Ros-
so - Yoshimcsc Kimachi - Carlos de Campos Faria
- Vicente de Paulo de Carvalho Collet e Silva - Ari-
berto Pereira da Cunha - Guaracy Moreira Pimentel
- Selem Nelson Bussab - Heitor Ferreiro de Souza -
Otacilio Aurelio Starck Rodrigues Lima - Lourival Mar-
tins Guimarães - Luiz Augusto de Silva Telles - Livio
Edmondo Levi - Walter Oliani - Francisco Denapoli
- Luzia Helena Corlos de Oliveira - Aderbal Brito
Arantes - Mauricio Tuck Schneider - Alice Costa Im-
parato - Wlademir Kliass - Adolpho Rubio Morales
- Francisco Whitaker Ferreiro - Mauricio Nogueira
Lima - Mauricio Rosenbaum - Arnoldo Grosteln -
Israel Sancovski - Jaguanhara de Toledo Ramos -
Julio Roberto Katinsky - Fernando de Araujo Bene-
dicto Ottoni - Regina Zonta - Luiz Alcino Teixeira
l.elte - Gesel Adolpho Himmelstein - Fued José Dib
- Carlos Fernando do Amaral Guimarães - Clemen-
tina Delfina Antonia De Ambrosis - Alvaro José Muy-
laert Britto - Sebastião Ferreira da Silva Cruz - Ro-
berto franco Bueno - Oscar Lafer - Lucio Grinover
- Arnaldo Tonissi - Elmer Luiz Bartholomei - Fran-
cisco Peduti Filho - Labib Yamin - José Alberto Nas-
cimento da Fonseca - Geraldo Nepomuceno de Lima
- Augusto Emauz dos Santos - Luiz de França Ro-
land - Jeronimo Esteves Bonilha - Alberto Carlos
Arcu]o - Ayako Nisnikawa - José Geraldo Avignon
Veiga - Maria Aparecida da Costa França - Marlene
Picarelli - Renato Alessandri - João Carlos Sabino
Laraya - Mauro Carlos Taparelli - Maria Lucia de
Paiva Castro - Suelly Antunes.

•
REVISTAS ESTRANGEIRAS DE ARQUITETURA

Encontram-se na Biblioteca do I.A.B., cedidas pela
Revista Acropole, as seguintes revistas estrangeiras de
arquitetura, à disposição dos colegas:

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos do Brasil

Deptm. de São Paulo N.O 47 Janeiro de 1958

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

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

África do Sul
~ Architect & Builder.

Alemanha
Architekt & Ingenieur; Bcuwelt, Der Archltekt, Deut-
sche Bauzeitschrift; Zentralblatt für Industrie.

Argentina
Nuestra Arquitectura; Revista de Arquitectura.

Austrália
)r Arquitecture and Arts, Architecture in Australia.

Bélgica
Habitat et Habitations.

Canadá
Architecture.

Colombia
Proa; "A".

Cuba
Arquitectura; Espacios.

Espanha
Caduernos de Arquitectura; Cedro; Informes de Ia
'Construcción.

Estados Uunidos
Architectural Record; Arts & Architecture; Journal of
the American Institute of Architects.

Finlândia
Arkkitehti - Arktekten.

França
L'Architecture d'aujour d'hul, L'Architecture Française;
La Consi'ruction Moderne; Techniques & Architecture.

Holanda
Boubedrljf Forurn, Tydschrift voor Volkshuiesvesting.

Hungria
Magyar tpitomüveszet.

Tndia
The Indian Concrete Journal.

Inglaterra
Architect & Building News. Architectural Desing; Jour-
nal of the Royal British Institute of Architects.

Israel
Journal of the Association of Engenieers and Archi-·
tects.

Itália
Archltetturo, Audiotécnica; Casabella; Edilizia Mo-
derna.

Japão
Kenchikubunka; Sinkentiku.

Jugoslavia
Arhitekt.

México
Arquitectura Mexico; Espacios.



Perú
EI Arquitecto Peruano.

Polonia
Architektura.

Portugal
Arquitetura.

Rodesia do Sul
Architecture and Design.

República Dem. Alemã
Deutsche Architektur.

Suissa
AC; Schweizerische Bauzeitung; Werk.

Tchecoslováquia
Architektura CSR.

Turquia
Arkitekt.

União Soviética
Architektura & Stroitelstvo; Architektura USSR.

Uruguai
Arquitectura.

Venezuela
A-Hombre y Expression; Integral.

•
REFORMA NA SEDE DO I.A.B.

A atual diretoria está cogitando de reformar a sede
de nossa entidade, dotando-a de características ou-
tras que possam atrair seus associados a um convívio
mais próximo, o que certamente redundará num benefí-
cio esperançoso à entidade, que encontra entre um dos
seus problemas básicos a falta de contato mais ínti-
mo entre seus associados, de maneira a sentir melhor
seus problemas e suas reinvindicações.

O programa de suas atividades e as solicitações que
o Instituto recebe estão a reclamar instalações mais
apropriadas, de maneira a poder desenvolver dentro
de ambiente mais próprios tôda a série de contatos
que uma entidade como a nossa deveria manter.

A diretoria está vivamente interessada em elaborar
um "programa de sede" que possibilite desenvolver
tôdas as atividades de interêsse da entidade e dos as-
sociados. Para tanto está enviando uma circular con-
sultando os colegas sôbre o programa e maneira de
elaborar o projeto.

•
NOVOS ESTATUTOS

Estão sendo impressos os novos Estatutos do Depar-
tamento de São Paulo do I.A.B. os quais serão breve-
mente distribuidos aos sócios.

•
RECEPÇÃO AOS JOVENS ARQUITETOS

A 17 de dezembro p.p., realizou-se na sede do
I.A.B., uma festividade que promete repetir-se todos
os anos por esta data: a recepção aos jovens arqui-
tetos recém-formados.

O I.A.B. ofereceu aos novos colegas um coquetel
ao qual compareceram, não só os homenageados mas
também as suas exmas. famílias.

Em nome da diretoria do I.A.B. o presidente Icaro
de Castro Meio, saudou os novos colegas e associados
mostrando de um lado, os obstáculos ainda existentes
para o exercício pleno da profissão de arquiteto en-
tre nós e encarando por isso a necessidade de nos
mantermos unidos dentro do I.A.B. para a defesa dos

princípios que norteiam a nossa profissão, para a de-
fesa da cultura, portanto. Responderam a saudação
do presidente do I.A.B. com palavras de compreen-
são e estímulo para todos nós, os representantes das
turmas recém-formadas: pelos mackenzistas o colega
Fued Dib; pelos arquitetos da F.A.U. o colega Katinsky.
A recepção contou com a presença da diretoria do
I.A.B. do diretor da F.A.U., engenheiro Pedro Gravina
e demais pessoas gratas.

•
ENCONTRO DE INTELECTUAIS EM SÃO PAULO

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Educação,
Ciência e Cultura (I.B.E.C.C.), e pela Sociedade Paulista
de Escritores em colaboração com a UNESCO, está
programado para fins de setembro próximo, em São
Paulo, um encontro de intelectuais que terá como tema
"A criação de novas cidades" e que contará ainda
com a participação técnica da União Internacional de
Arquitetos U.I.A.

O tema, escolhido em grande parte pelo interêsse
prático e imediato de que necessita o Brasil e outros
países Sul Americanos, por razões diversas de outras
regiões do mundo, apresentam questões de urbanismo
que renovarão o estudo das comunidades tradicionais
(habitat, demografia, efeitos da industrialização, rea-
ções psicológicas etc.). A variedade dos problemas,
culturais, artísticos, filosóficos, sociológicos, econômi-
cos e jurídicos, farão com que a discussão não tenha
caráter técnico de arquitetura, mas sim o de propiciar
campo para discussões sôbre os vários aspectos hu-
manos que o problema contém.

Por uma questão de eficiência o número de parti-
cipantes será limitado a duas dezenas. Os convites
serão formulados pelo I.B.E.C.C. após prévia consulta
à UNESCO e a U.I.A.

A U.I.A. fará a preparação do Encontro, distribuindo
dados e documentação, inclusive do Congresso Inter-
nacional de Arquitetos (Moscou, julho 1958), que pode-
rão servir de elementos para os debates. Ao fim dêsse
Encontro, será publicado um livro com a síntese dos
trabalhos, que contará provàvelmente com uma verba
especial da UNESCO.

O I.B.E.C.C. e a Sociedade Paulista de Escritores
assumira a responsabilidade da organização materiaí
dos debates.

•
EXPOSiÇÃO DE PINTURA DE PEDRO TORT ROS

Realizou-se em novembro p.p. em nossa sede social,
a exposição de trabalhos do pintor Pedra Tort Ros.
Abaixo estampamos uma das telas apresentadas, que
bem caracterizam a maturidade e liberdade plástica
que constituem alguns dos valores do jovem artista .

z



PRtMIO DE VIAGEM À FRANÇA PARA JOVEM
ARQUITETO-PINTOR

Em recente exposição de pintura organizada pela

Maison de France no Rio de Janeiro, na qual com-

pareceu grande número dos atuais expoentes da

pintura, desenho e gravura do Brasil, foi agraciado

com o prêmio de viagem à França o [overn arquiteto

e nosso associado Ubircjorc Ribeiro. Ubirojcro, que

[ó vinha se destacando no campo da Pintura desde a

sua estadia em Salvador, Bahia, apresentou-se pela

primeira vez em São Paulo, no Salão Bahiano, orga-

nizado pelo Museu de Arte Moderna, onde compare-

ceu com belos trabalhos que interessaram à crítica es-

pecializada. Confirmando sua rápida ascendência a

comissão [ulqcdoro da exposição da Maison de Fran-

ce em dezembro último o destacou com o prêmio de

viagem à França.

O clichê apresenta um de seus trabalhos da pri-

meira fase-1956. "Três mulheres esperando" - de-

senho a pena e estilete de madeira com tinta comum

para canetas. Tratamento a côr em aquarela.

Está programada para o dia 23 de Fevereiro pró-
ximo a vinda de uma caravana de arquitetos ame-
ricanos, chefiados por John R. Fugard. Naquela data
haverá uma troca de recepções nas quais o I.A.B. pro-
moverá um maior contato com os nossos colegas.

•
VISITA DE ARQUITETOS AMERICANOS

c R O Q U S O SD F A T O

• Será realizado em Moscou, êste ano, de 20 a 28
de [ulho, o V Congresso da União Internacional de
Arquitetos. Durante o Congresso serão real izadas
quatro exposições de real interêsse: a Exposição Iti-
nerante da U.I.A., a Exposição consagrada ao tema
do Congresso (Construção e Remaneiamento de ci-
dades, 1945-1957), a Exposição de projetos apresen-
tados ao Concurso de Estudantes de Arquitetura orga-
nizado pela U.I.A. e a Exposição Soviética de arqui-
tetura e u.rbanismo. Nos boletins subsequentes dare-
mos maiores detalhes sôbre êsse tão importante con-
clave.

• Os arquitetos Icaro de Castro Meio e Roberto Cer-
queira Cesar foram a Toronto, Canadá, em companhia
de outros colegas do Rio, para sondarem e conhece-
rem vários aspectos do Concurso do City Hall daquela
cidade.

• Bastante decisivo tem sido o interêsse do arquiteto
Oscar Niemeyer em obter a colaboração dos artistas
plásticos nas obras de Brasília. Assim, Portinari, Di
Cavalcanti, F. F. Saldanha, Ceschiatti, Bruno Giorgi,
Athos Bulcão, Mary Vieira, Maria Martins [ó estão pre-
parando seus estudos para a decoração dos vários
edifícios em construção.

• Inaugurou-se, agora, uma Exposição Permanente
dos projetos de Brasíl ia, [unto mesmo ao escritório da
Novacap, onde serão expostos todos os desenhos, ma-
quetes, etc., à medida que forem ultimados pelos ar-
quitetos. O público, assim, terá oportunidade de co-
nhecer imediatamente a solução dos trabalhos de con-
cepção da nova capital. O escritório e a exposição
situam-se no 1.° andar do edifício do Ministério da
Educação no Rio.

• Enorme interêsse entre os arquitetos de São Paulo,
está despertando o Concurso de Ampliação das Insta-
lações do Clube Atlético Paulistano. Mais de 50 ar-
quitetos estão inscritos. Também, com a crise atual
os 200 mil cruzeiros do 1.° prêmio, está cubiçadíssimo.

• Perto de 140 candidatos acham-se inscritos nos
vestibulares da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, para a disputa das
30 vagas existentes.
• Uma das visitas mais interessantes e ilustrativas
sôbre arquitetura brasileira, é a que pode ser feita
à Casa do Bandeirante, na praça Monteiro Lobato,
no Bufantan: museu vivo da época bandeirante.
• CEDRO é uma interessantíssima revista publicada
na Espanha, dedicada ao poisojismo, pelo "Instituto
de Estudios de Jardineria y arte pcisojisto.
• Max Bill acaba de abandonar a Bauhaus de Ulrn.
sorrateiramente sem dar maiores explicações aos co-
legas daquela Escola.
• Depois do lançamento em ag6sto p.p. da pedra
fundamental do pavilhão do Brasil da Exposição Uni-
versal e Internacional de 1958 em Bruxelas, de auto-
ria do arquiteto Sergio Bernardes, iá está subindo a
construção dêsse belfssimo projeto.
• A exposição de Arquiteturo da IV Bienal, ainda
acha-se aberta no Ibirapuera, podendo ser visitada
diàriamente no Pavilhão Armando de Arruda Pereira.
• Foi inaugurado a 27 p.p. no Rio, parte do Museu
de Arte Moderna. Trata-se de um dos mais inteligen-
tes projetos do arquiteto Afonso Eduardo Reidy.
• Ao ensejo do Décimo Aniversário da Independên-
cia do Estado de Israel, o Ministério dos Correios de
Israel está promovendo um Concurso Internacional, a
que poderão concorrer artista gráficos do mundo in-
teiro.

Os Correios Israelis pretendem lançar uma série de
três ou quatro selos, ilustrando cenas do Velho Testa-
mento, e convidam-se os artistas interessados a sub-
meter s-uas propostas.

Serão conferidos três prêmios, no valor de US$ ..
1 .000,00 - 500,00 e 250,00 ,respectivamente.

Os desenhos deverão ser remetidos aos Serviços
Filatélicos Israelis - Jerusalém, Israel, aonde deverão
c.hegar até 15 de Maio de 1958.

v
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SERViÇO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTTSTICO DO EST. DE S. PAULO

Disseram os jornais que o governador Jânio Quadros
baixou resolução constituindo comissão encarregada
de elaborar ante projeto de lei propondo a criação
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico do Es-
tado de S. Paulo. O desejo de se formar neste Es-
tado tal Serviço não é novo. Se não nos enganamos,
há oito ou nove anos, o finado deputado Diógénes
Ribeiro de Lima já cogitara em estabelecer aqui
uma repartição semelhante e chegara mesmo a pro-
por à assembléia um projeto de lei a respeito. Os
planos infelizmente não foram adiante e agora vol-
ta-se ao assunto. O S.P.H.A.E.S.P. irá completar as
lacunas que o D.P.H.A.N. está impossibilitado de pre-
encher, devido a sempre tão mencionada falta de
verba. E além disso, o seu programa poderá ser mais
extenso, como é lícito supor-se. Não acreditamos que
se tente criar um serviço que tenha como único fito
auxil iar uma Diretoria federal carente de verbas. Am-
bos os organismos não irão marchar lado a lado, um
escorando o outro e zelondo pelas mesmas coisas. A
verdade é que não conhecendo a orientação daquela
cormssco. ou a idéia que inspirou o governador ao
desejar a mensagem de lei, não podemos falar a res-
peito da distribuição das doses de responsabilidade
entre aqueles serviços congêneres. Podemos unica-
mente fazer sugestões. Uma delas diz respeito ao nos-

so acêrvo de documentos históricos espalhados pelo
interior do Estado. E' conhecida a displicência com
que foram tratados nossos arquivos. Correndo nossas
antigas cidades vimos o abandono total em que se
acham os velhos papéis. Escrituras de imóveis, inven-
tários, testamentos, ofícios dos governadores e outras
autoridades, atas das câmaras, Iivros do tombo e outros
documentos plenos de valiosíssimas informações estão
desaparecendo aos poucos, tragados pela umidade e
pelos insetos. Quanta coisa importante já não está
desaparecida pela ação do tempo, do fogo e do
descaso e ignorância dos homens. Todos os documen-
tos, com mais de cem anos de idade, por exemplo, de-
veriam ser recolhidos dos cartórios e arquivos do inte-
rior e vir para a sede do Serviço do Patrimônio Histó-
rico e Artístico, o qual poderia, inclusive, apropriar-se
do acêrvo do Departamento do Arquivo do Estado
que por razões óbvias deixaria de existir. O Serviço
continuaria o programa de publicações daquele De-
partamento, além de editar obras de interêsse unica-
mente artístico. Assim, teriamos um arquivo centra-
lizado, que permitiria facilidades nas pesquisas e que
zelaria por um dos nossos maiores patrimônios histó-
ricos que são justamente os documentos de nossos pri-
meiros séculos.

Carlos Lemos

Revista das Revistas

ARTS AND ARCHITECTURE - U.S.A.
Julho 1957

Baseados nos estudos pioneiros de Buck-
minster Fuller e orientados pelo prof. Jeffrey
lindsay, um grupo de estudantes de dese-
nho industrial desenvolveu uma série de
projetos de estruturas tri-dimensionais, ba-
seadas na física estrutural. A concepção
das mesmas foi intuitiva, apenas precedida
de umo análise gráfica empírica.

Estrutura leve e estável quando em vôo

Cúpula de tubos de alumínio

Projeto de residência do Arq. Richard
Dorman, na qual o conjunto hidráulico de
serviço fica centralizada, formando os ou-
tros cômodos quatro alas independentes.
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INFORMES DE
LA CONSTRUCCI6N

N.o 87 e 90 - Espanha

E' de admirar a qualidade da apresentação e o material sempre selecionado de
âmbito internacional que nos apresenta a publicação espanhola. •

Algumas iqrejos recentemente construídas em várias partes do mundo. A pedra
ainda representa um material perfeitamente adequado ao espírito das construções
religiosas.

1 e 2 - Capela - Arq. James Hunter.
3 e 4 - Copela no Texas - Arqs. Fehr e Granger.
Ao lado, três residências econâmicas dos arqs. Chermayeff e Cutting, em estruturc:

de madeira triangulada.

CASABELA CONTINUITÁ
Itália - N.o 213

Diriqido por Ernesto Rogers, esta publicação de âmbito inter-
nacional coloco-se entre os melhores revistas da atualidade.

Não se limita à simples apresentação de projetos, estudos
urbanísticos, paisagismo, etc., comentários críticos de um corpo
de redatores selecionados acompanham a matéria, além de da-
dos biográficos dos autores.

Neste núrnero ' destacam-se duas residências de Richard Neutro,
um centro recreativo e o artigo "A carreira do arquiteto do
futuro" do mesmo arquiteto.

Ao lado residência em Beverly Hills.
A cobertura é prevista para ser it)undada no verão, baixando

a temperatura do dormitários. A visto do lençol de água que
se vê dos salas, estas em nível mais alto, contribui para uma
sensação de frescura.

Acima, casa em San Bernardino.

Separata da Revista Acropole Nv 231 - Janeiro de 1958
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SÃO PAU L O

Notícids da Secretaria

o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
está procedendo ao recebimento de anuidade relativa
ao exercício do corrente ano, que de acôrdo com a
Lei n.? 3.097, de 31-1-1957, foram fixadas de confor-
midade com a tabela abaixo:

Anuidade de Profissional: .

Anuidade de Firmas:
Firma Individual

200,00

800,00
Firmas coletivas

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

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

O recolhimento da unidade em aprêço deverá ser
feito na Tesouraria 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
p. futuro, após o que, estarão sujeitos ao acréscimo
de 20% a título de mora .

•
DESAPARECE ARQUITETO URUGUAIO AMIGO DO

BRASIL

Faleceu em fins do ano passado, em Montevideo,
o arquiteto Don Juan Giuria personclidcde de rele-
vante aceitação na atividade profissional e no meio
cultural.

Catedrático da História de Arquitetura na Faculda-
de de Montevideo, membro do Conselho, diretor do
Instituto de Arqueologia Americana, diretor técnico do
Instituto Nacional de Viviendas Económicas, diretor da
Arquitetura do Ministério de Obras Públicas, em tôdas
estas funções atuou Giuria com alta capacidade e pro-
funda loboriosldcde, acreditando em sua vasta pre-
paração e um grande amor pelos estudos.

Uma testemunha desta característica de seu espírito
são as viagens que realizou ao Brasil, Paraguay e
Bolívia, documentadas em conferências e livros que são
de alto valor.

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos do Brasil

Deptm. de São Paulo N.O 48 Fevereiro de 1958

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

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

O POEMA ELETRÔNICO DE LE CORBUSIER

Le Corbusier ccaba de ser encarregado pela Philips
para projetar o pavilhão dessa Companhia para a
Exposição Internacional de Bruxellas que terá lugar
êste ano nessa cidade.

"Não projetarei um pavilhão - disse Le Corbusier
ao Diretor da Philips - mas um poema eletrônico".
E na explicação completa: "Será uma ô.iíoro cheia,
cujos componentes estarão solidários a este' ingredien-
tes: luz, côr, imagem, ritmo, som, arquitetura, que
representam uma síntese orgânica acessível ao público
e assinalam os elementos intrínsecos da Philips".

Temos a satisfação de apresentar um aspecto da
maquete dêsse projeto.



Q u E A

Têm surgido em jornais desta cidade uma nota publi-
citária dispendiosamente preparada pela firma Mon-
ções tentando justificar uma das tantas aberrações ar-
quitetônicas pelas quais é responsável. Trata-se de
um edifício de nome pomposo já construído no bairro
de Higienópolis e que já é suficientemente desconhe-
cido pelos arquitetos, pelos estudantes de arquitetura
e por todos os que entendem alguma coisa dessa arte
entre nós.

O que consideramos, de fato, audacioso por parte
dos promotores da publicidade referida é a apresen-
tação de declarações de um arquiteto americano, cha-
mado John R. Fugard que, em visita a essa obra, fez
uma série de afirmações que têm chamado a atenção
dos arquitetos paulistas pela coragem que teve o
americano de deitar opinião da forma absurda .corno
o fez. Disse êle, por exemplo, confessando-se viva-
mente impressionado: "Conhecemos a arquitetura de
Atenas, de Roma, de Copenhague, de Paris e de várias
cidades norte-americanas. Foi necessário vir a São
Paulo, contudo, para encontrar o mais fabuloso exem-
plo da arquitetura moderna. Em nossas peregrina-
çces pelo mundo, jamais vimos coisa melhor - do
que a realizada pelos arquitetos brasileiros. Cumpre,
ainda, observar, que dentro do Brasil, São Paulo pon-
tifica e, dentro de São Paulo, o Edifício Bretagne COIlS-
titue, em minha opinião, a última palavra no tocante
à arquitetura moderna. tste prédio está destinado a
se tornar famoso no mundo inteiro. Desejo felicitar
os arquitetos brasileiros por essa notável realização,
que se reveste de características pioneiras na avança-
da arquitetura moderna".

Ora, meus amigos, jámais ouvimos afirmações tão
sem fundamento, tão graciosas e tão infelizes. Ou
êsse arquiteto percorreu o mundo e não viu nada ou,
entôo. é autor nos Estados Unidos de aberrações
iguais a essa levando, porém, a vantagem e a diferen-
ça de ser êle arquiteto e diplomado, o que não acon-
tece com os seus protegidos. Além do mais, rasga
um elogio aos arquitetos brasileiros, provàvelmente
desconhecendo nossas grandes obras. Pois os estu-
dantes das Faculdades de Arquitetura já sabem desde
o 1.0 ano que êste exemplo é exatamente aquele que
não deve ser imitado, porque é o avêsso da arqui-
tetura contemporânea, é o joio de nosso trigo. Con-
tém tudo o que pode constituir aberração: na forma,
no côr. no tratamento, no equilíbrio, na proporção.
Errado de cima a baixo. E' ridículo, várias vêzes, to-
parmos com elogio dessa natureza pois seria o último
dos exemplos de arquitetura a ser mencionado em
qualquer parte do mundo. Não atinamos com a arti-

u Á c

A POSiÇÃO SOCIAL DOS ARQUITETOS

Tese do arquiteto Carlos Lazo apresentado por oca-
sião do 111Congresso da U.I.A.

Os arquitetos do mundo coincidem [ó em torno de um corpo de
doutrina cuics projeçôes filosófico-sociais ultrapassam a tradicional
or.tude que normava o exercício da profissão.

1 - O Conceito do plcnelcmento humano deduz-se da própria
arquitetura do Universo. A vigênc'a do Plano, no qual
o determinismo e a liberdade são conjugáveis, projeta o
destino do homem desde a cúspide de um novo humanis-
mo de dimensões cósmicas. O que caracteriza o homem
é a faculdade do designio com que pode atuar dentro do
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manha usada para levar êsse americano a dizer tal
coisa e transportar a comitiva que se compunha de
vários outros arquitetos até êsse local. Êste edifício
constitue-se num dos piores exemplos de arquitetura,
e elogiá-Io dessa forma é ignorar maldosamente, com
tôda a certeza, o edifício Esther, dos arquitetos Alvaro
Vital Brazil e Ademar Marinho, o Hospital do Câncer
do arquiteto Rino Levi, o edifício Três Marias do ar-
quiteto Abelardo de Souza, o edifício Mara do ar-
auiteto Eduardo Kneese de Mello, o edifício do Cinema
Ipiranga também, do arquiteto Rino Levi, o edifício
Eiffel do orquiteto Oscar Niemeyer, os vários edifícios
do arquiteto Franz Heep que já se. integrou em nosso
meio produzir.do ótima arquitetura, as obras do Parque
Ibirapuera, dignas de admiração, dos arquitetos Oscar
Niemeyer, Helio Uchôa, Zenon Lotufo e Eduardo Kneese
de Mello e uma enorme série de obras notáveis que
corporificam nossa criação artística.

Mr. John R. Fugard, quem lhe contou tamanha ane-
dota? O senhor foi tapeado deslavadamente. Apli-
caram no senhor "o conto do pilotis", e o senhor, que
parece tão culto, tão viajado, caiu como pato! Que
pena!

Porque o senhor não fez como tanta gente que
têm subido no tôpo de tal monte... mas de tijolos
e se maravilhado com o panorama, ignorando, no
entanto, o que está dos pés para baixo?

A arquitetura contemporânea brasileira que já ad-
qUIriU consciência, não permite mais o deboche, nem
pode ser confundida como se fôsse a ... respeitosa.

Arquiteto Eduardo Corona

Plano. E' muito diferente que o automat:smo v:tal deixe
fluir a história do homem a que o homem forje a história'
da sua vida. Por isso dizemos que um homem ou um
povo fazem história - que é a única maneira de fazer
politica - quando a sua consciência de ubicação no plano
lhe permite antecipe r a projeção de estepes sequentes, e
quando o homem não planeja foge, à sua rnissdo voltando
as costas ao seu destino.

2 - E' mais Fóc.l conhecer aos homens em geral que a um
homem em particular. A humanidade não é rno.s que uma
e O homem reage de mone.ro análoga sôbre todo o pla-
neta. A história universal nôo é a aglomeração de episó-
dios inconexos, mas a integraç:ão de histórias locais; po-
demos delinear O repertório das necessidades, aspirações



e possibilidades comuns, única maneira de precisar e de
fazer frente aa significado da crise atual do mundo.

3 - A suprema qualidade da homem é o sentido da ubicação
que lhe permite discernir as vigências da sua época. Vi-
vemos no centro de um vasto fenômeno que está gestando
a maior transformação da história. A transcendental tare-
fa da nossa geração consiste em enlaçar o humanismo da
cultura clássica com os conhecimentos científicos da época
para fazer frente e resolver o dramótico desequílíbrio en-
tre o atrazo econômico-social e o formidável progresso
da técnica.

4 - Há problemas que o mundo não pode [ó permitir que sigam
ao "Deus-dará" e que deverão ser integrados em uma
imagem coerente, coordenando a diversidade em uma uni-
dade de orientação social que, pondo ao serviço da socie-

. dade a ciência e a tecnologio, permito traçar as soluções
comuns. Disto derivamos o conceito do Pkmejcmento in-
tegral, que dó vigência e contextura á nossa civilização e
define a forma de considerar, de ensinar e de exercer a
profissão dentro da tarefa comum á que ninguém tem di-
reito de iludir.

5 - O homem é o primeiro valor dentro de uma sociedade
civilizada. Um propósito ou uma atividade têm h.eror quio
humana quando partem do homem como função e voltam
a êle como objetivo. Impõe-se um regresso à natureza
para encontrar o [usto equilíbrio entre o agro e a urbe,
plonelcndo a produção e a distribuição - tanto dos bens
meter.eis como de espírito - para prover o consumo so-
cial. A pre senço do homem na sociedade deixou de ser
a do homem econôm.co ou político para atingir a clt.tude
do homem social. Portanto a missão do arquiteto na socie-
dade não tem por fim atuar como arquiteto-homem senão
como homem-arquiteto.

6 - O destino humano iá não se elabora com obras individuais
mas sim com propósitos e realizações que conjuquern os
o nseios coletivos. A arquitetura contemporânea carece
de urna unidade universal de propósitos conjugável com
os acentos particulares e a peculiaridade laceI. A essência
e o eficácia da arquitetura não radica nas suas formas
mas sim no espírito que a inspira, no sentido que a in-
forma e nos objetivos que tem de satisfazer. A arquite-
tura é a expressão da época, e se a nossa é a do Plc-
nejamento, de êste deve ser função a crqulteturc. Assim
se trova a liga entre a arqu:tetura, função de cido de. a
cidade, função da região; a noçõo do continente, e o
continente, função do mundo.

7 - O papel do arquiteto ultrapassa [ó o dimensão de uma
tarefa que primordialmente se atinha ao crédito pessoal
ou ao proveito mercantil. Ao formular-se um novo código
do arquiteto deverá tomar-se em conta que a clvilizoçôo
o converteu em intérprete e servidor dos onse.os e vigên-
cias do povo e do cultura que o sustentam e lhe dão
personalidade.

Estas concideroçôes de caráter geral proporcionam-nos elementos
para formular um novo Código adequado à nossa época, como,
sem dúvida, foi para a sua o de Guadet; e leva-nos diretamente'
00 objetivo do Grupo de Trooolho número, 2 do III Congresso da
Un.õo Internacional dos Ar qu.tetos : Deveres do arquiteto para
cons.go mesmo, para com 03 seus co!egas, clientes, co!aborado-
res, etc ..

O Código dos deveres do arqu:teto deriva-se do dever essencial
que tem para cons.qo mesmo, j.:;to é, o dever de contribuir para
o cumprimento do destino humano desde o ômb.to das suas ctivl-
do des, muito importante na tarefa comum. O verdadeiro "cliente"
do arquiteto contemporâneo é o soc.edode, mais a clv.llzcçõo e
a cultura, das que depende a inspiração, a eficácia e a perdura-
bilidcde da sua obra.

c R o Q u s o o s F A T o s
• Toronto - Acham-se inscritos para o concurso do
City Hall daquela cidade, cêrca de 1.600 arquitetos,
dos quais 36 brasileiros. E' esperado a entrega de
400 anieprojetos, o que constitui hoje um dos proble-
mas de Mr. Arthur - espaço. Segundo o edital o
júri lerá 8 dias para indicar os oitos vencedores da
primeira fase.
• Uma das calamidades que está sendo verificada
pelo Departamento de Urbanismo da Prefeitura Muni-
cipal, ao adiantar os trabalhos de levantamento total
do Município, através da aerofotogrametria e os valio-
sos estudos do grupo do padre Lebret, é aquela que
tem demonstrado a inexistência de dezenas de lotea-
mentes aprovados e provàvelmente todos vendidos,
mas que não aparecem no levantamento e não consta-
rão da nova planta. E outros que, aprovados etc.,
foram executados de modo diferente, com ruas deslo-
cadas e outras aberrações no gênero. Enfim, estão
sendo constatados vários crimes contra a boa fé do
povo e do cidadão dêste Município.
s O arquiteto Francisco Bologna, do Rio, paraense
de nascimento, acaba de realizar um interessantíssimo
projeto para o monumento a Lauro Sodré, grande vulto
republ icano que a 17 de Outubro deste ano terá co-
memorado o seu centenário. Bologna convidou o es-
cultor Bruno Giorgi para colaborar na execução do
monumento, encarregando-se de tôda a parte escultó-
rica. O monumento será erguido em Belém.
e Artistas brasileiros despertam enorme interêsse na
Suiça com suas exposições levada a efeito recentemen-
te nesse país. Roberto Burle Marx com seus trabalhos
de arquitetura paisagista, desenhos, etc., no Museu de
Arte e Ofícios de Zurich.

Em Lausanne, "quatro gravadores brasileiros" que
são: Fayja Ostrover, Edith Behring, Pizo e Chaves. E
Almir da Silva Maviguier na "Galeria 33' em Berna.
cS> Todos os interessados em participar do V Congresso
da Uniõo Internacional de Arquitetos em Moscou, po-

dem se dirigir diretamente ao Comitê de Organização,
no seguinte enderêço : 7, rua Chtchoussew, Moscou, K-1.
CI) O "Fondo de Cultura de M§xico" acaba de edi-
tar um livro de Richard Neutra: "Vivienda y planea-
miento" que [ó está nas livrarias.
e "Nova York é, urbanisticamente, a cidade mais
errada do mundo - declarou recentemente, numa en-
trevista, o célebre arquiteto norte-americano Frank
Lloyd. - Nem o mais atrasado chefe da mais atrasada
tribo africano permitiria que seus súditos construissem
edifícios tôo altos em ruela sem ar, sem luz, sem ne-
nhuma possibilidade de contrôle higiênico, como as
desta cidade". E acrescentou - "O aglomerado de
edifícios de 20, 40 andares numa rua de pouco mais
de 15 metros de largura, é um sinal de desordem
urbanística".

Concluindo, Lloyd sugeriu que a cidade de Nova
York fôsse arrazada e transformada num imenso prado
-jrborizado. Em pontos estrotéqicos seriam construídos
dois edifícios de 1.5)0 metros de altura, o suficiente
para abrigar a população daquela metrópole.
E> Num recente concurso internacional de projetos
para o edifício da Ópera de Sidney, Austrália, s::tiu
vencedor o arquiteôo dinamarquês Joern Utzon, rece-
bendo o prêmio de 5.000 libras esterlinas. O 2.0

prêmio coube a um grupo de arquitetos americanos
e o 3.0 a outro arquiteto dinamarquês que receberam
respectivamente 2.000 e 1 .000 libras esterl inas de re-
compensa.
<D Na revista "Mundo Ilustrado" surge esta notícia em
"primeira mão": "Affonso Eduardo Reidy não quiz re-
ceber centavo' pelo projete do edifício Sede do Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, localizado em
pleno atêrro de Santa Luzia, e considerado, pelos en-
tendidos, como uma das mais sérias e ousadas das
obras de arqúitetura já levados a cabo no país. Acres-
cente-se que Reidy fiscaliza pessoalmente as obras a
fim de que sua execuçõo seja completa".
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~ Por ocasião do 70.0 aniversário de Le Corbusier,
a França e a Suissa testemunharam ao grande arqui-
teto o seu reconhecimento pela grandiosa obra que
tem desenvolvido. A França deu-lhe o título de Co-
mendador da Ordem das Artes e das Letras e a Suiça
o de Cidadão Honorário de sua cidade natal, La Chaux-
de-Fonds. Ainda, nesta cidade, foi promovida uma
exposição de sua obra, no Museu de Belas Artes, de
26 de Outubro a 24 de Novembro do ano passado.
G Será realizado em Tolouse, na França, de 19 a
22 de Março de 1958, a 2.0 Jornada Internacional
da Côr, na qual serão, mais uma vez, estudadas as
possibilidades científicas, técnicas, industriais e comer-

cicis da côr. Estudarão os congressistas os caminhos
percorridos no domínio da colorimetria, da higiene, do
confôrto e da segurança, além das imensas possibili-
dades que a côr pode oferecer no que se refere aos
materiais de construção e a complementação dos am-
bientes arquitetônicos. Enderêço: Centro de Informa-
ção da Côr, rue Notre Dame-des-Victoires n.? 23
Paris.
o Verdadeiramente de grande interêsse tem sido o
movimento editorial argentino no que se refere a pu-
bliccçces de arquitetura. Principalmente trabalhos teó-
ricos, com os de Pevsner, de Bruno Zevi e de Giedion,
entre outros.

ESTATUTOS . A BD O

cAPiTULO

DO DEPARTAMENTO, SEUS FINS E SEDE

Art;go 1.0 - O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamen-
to de São Paulo, fundado em 6 de Novembro de 1943, é uma
associação civil, cultural, sem objetivos econômicos, devidamente
reqlstrc dc na sede noc.oncl do Instituto de Arquitetos do Brasil
e no 4.0 Registro de Tftulos e Documentos da Comarca da Capital,
no livro A n.? 1, de pessôas [ur ldlccs, sob o número de ordem
574, const.tuído de sócios exclusivamente arquitetos ou estudantes
de crquitetura, com sede e fôro na Capital do Estado de São
Paulo, Erosll, e se regerá por ê.res estatutos de conformidade
com os leis do País e com os estatutos do Conselho Superior e
da Assernblé:o Nacional do lnst.tuto de Arquitetos do Brasil, ten-
do por fim:

o - congregar os arquitetos do Estado de São Paulo, paro
a defesa e prest íq.o da classe e da profissão, promovendo ou-
trossim, o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo;

b - zelar pela ética profissional;
c - propugnar pela justa retribui-ôo dos serviços de arquite-

tura e pela d.qnldo de proflss.onol da classe;
d - promover e intensificar o inter càrnbio cultural entre os

arquitetos;
e - promover palestras, congressos, conferências e exposições

sôcr e assuntos de inter êsse da clcsse,
f - dar a mais ampla publicidade no Brasil e especialmente

no E:tado de São Paulo, a todos os trabalhos de reconhecido va-
lor cultural dos cr qu.tetos pcullstcs,

9 - concorrer paro a boa orqcnizo çôo. o prestígio e a di-
vulgação de concursos de arquitetura;

h - prestar a mo.s estreita solidariedade aos crquitetos na-
cionais e estrangeiros que visitarem o Estado de São Paulo, em

nussõo profissional ou cultural;
i - manter assistência [ur ídicc e de previdênc.o soc.o l aos ar-

quitetos inscritos em seu quadro social;

(DEPARTAMENTO SÃO PAULO)D E

j - manter biblioteca especializada e sala de leitura em sua
sede;

k - promover a inscrição em seu quadro social de arquitetos
e estudantes de arquitetura que não estiverem impedidos de se
inscrever por estes estatutos, bem como expedir os respectivas
carteiras de identi:lade social.

CAPíTULO Ii

DOS SÓCIOS E SUA CLASSIFICAÇÃO

Artigo 2.0 - O quadro social do Departamento compôr-se-á
das seguintes categorias de sócios:

I - TITULARES - os arquitetos legalmente diplomados e que
residirem no Estado de São Paulo;

II - ASPIRANTES - os alunos dos cursos de arquitetura das
escolas oficlc.s ou oficializadas;

111 - HONORÁRIOS - os arquitetos estrangeiros que a As-
sembléia Geral do Departamento tenha resolvido homenagear após
Q aprova;ão do Conselho Superior (art. 16, dos estatutos do
Conselho Superior);

IV - BENEM~RITOS - as pessôos indicados pela Assembléia
Geral por terem prestado serviços de alta relevância ao Instituto
de Arqu.tetos do Brcs.l. desde que aprovadas pelo Conselho Su-
pe r.or (crt. 17 dos estatutos do Counselho Superior);

V - CORRESPONDENTES - os que forem propostos ao Conse-
lho Superor e cprovo dos pelo mesmo (art. 17 dos estatutos do
Conselho Super.or).

§ único - Os sócios titulares e aspirantes que se mudarem para
outra unidade da Federação, deverão informar o Departamento,
sendo então procedida tua transferência.

Artigo 3.° - A admissão ao quadro social far-se-á mediante
proposta assinada pelo interessado, por dois sócios titulares, e
aprovada pelo Conselho Diretor.

(continua)

. .

Revista des Revistas
ARCHlTECTURAL DESIGN
- Dezembro 57 - Inglaterra

Capela para e:tudantes de
Oto nierni - Finlândia, Arqs. Kei-
ia e Heikki Siren.

A capela que aqui focalizamos
é um excelente exemplo da apli-
cc çõc conceituo] da orquitstura
moderno. Rompendo mais uma
vez o tabú de que a igreja não
poderia compartilhar com a orien-
tação da arte contemporânea, as
arqs. Siren idealizaram esta ca-
pela poro estudantes, próximo a
Helsinki, Finlândia.

Uma simples vista pela foto do
altar, de uma singeleza impres-
sionante, nos mostra que os ar-

,quitetos conseguiram de uma ma-
neira surpreendente resolver o tabú da inconciliação de que falamos acima.
Deixamos ao leitor outras conclusões dêsse exemplo que nos pareceu sim-
plesmente feliz.



BAUWElT - Alemanha - Dezembro 57

Estádio Olímpico para Roma (1960) - arquiteto, Anibal Vetellozzi;

construtor, Pier Luigi Nervi.

Dêste número, destacamos o Palacete do Esporte, obro monumental nos arredores

de Roma. Com uma capacidade poro 4.000-5.000 espectadores, desenvolve-se num

círculo de 81 m de diâmetro no base, 60 m no início do fralda da cobertura e uma

flexc máxima de 24 m. A cobertura, dentro do sistema estrutural desenvolvido por

Nervi, não apresenta grande novidade quanto aos aspecto plástico, mos ganho em aper-

feiçoamento técnico da execução, haja visto que depois de pronto os apoios (36 pilares

em formo de Y) a cobertura foi executada em 40 dias. Como as obras anteriores,

todos os elementos são pré-moldados. A cúpula é formado de 1.620 elementos pré-

fabricados em cimento armado, de 19 medidas diferentes. A casca de cada elemento

tem a espessuro de 2,5 em e o cobertura total 12 em.

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG - Dezembro 57 - Suíça

Dêste número destacamos interessante projeto do Crematório

poro Baden, dos arquitetos Edi e Ruth Lanners e Res Wahdil.

A por de um tema pouco comum, destaco-se êsse conjunto pela

sf mplic.dode e sobriedade dedicado o tão comovente ritual. Entre

colinas e altas árvores uma parede bronco e o cobertura inclinado

do capela compõe e conforta os que dêsse templo se servem. A

foto exemplifica bem, mostrando em primeiro plano o marco da

entrada (em forma de "arco" estilizado). Duas circulações, a do

morto e a dos familiares e amigos são separados pela parede bran-

ca comprida e baixa. Do lado de cá, o pátio e a capela onde o

morto é introduzido e retirado por elevador ao lado do altar, êste

representado por um monolítico de pedra e uma grande cruz.

A parte mais íntimo do ritual desenvolve-se para lá do parede

branca, onde pode ser observado conforme o planta, a grande

sala para os familiares (12) as duas solos pequenas e mais íntimas

poro os parentes mais próximos (7) e os geladeiras (8). Através

do vão central (9) o morto é conduzido por um sistema rolante-

hidráulico ao fârno crematório (3). As salas laterais são destinadas

à depós.to (1), garagem (5) autópsia (10) e escritórios (11)_

A única observação que se poderia fazer é quanto ao pátio

(13) que, conforme mostra a foto, carece de sobriedade, asseme-

lhando-se mais a um pátio industrial. A revista, que além de

artigos apresenta somente êste projeto, fornece mais elementos para

a total compreensão da obra, merecendo um estudo detalhado.

Separata da Revista Acropole Nv 232 - Fevereiro de 1958

5
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SÃO PAU L O

Notícias da Secretaria

REFORMA DA SEDE

Depois de consultar os associados através de cir-
cular sôbre a mel hor maneira de se obter um projeto
de reforma: se por concurso ou por convite direto do
Conselho Diretor, e em virtude de ter recebido ape-
nas duas sugestões, a Diretoria resolveu convidar os
arquitelos Paulo A. Mendes da Rocha, Pedro Paulo
de Meio Saraiva e Alfredo S. Paesani para apresen-
tarem um ontepr ojeto de reforma.

ESTATUTOS

Já se encontram impressos, e estão sendo distribuídos
aos associados, o estatuto do departamento de São
Paulo do I.A.B ..

REVISÃO DO CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO

o colega Ariosto Mila, representando o I.A.B., [unto
a comissão de revisão do código, está também presi-
dindo a comissão de arquitetos, constituída pelos co-
legas Carlos Lemos e Wilson Maia Fina, que apre-
sentará a colaboração do I.A.B <r [unto a revisão.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Comunica que estão sendo preparados os certifica-
dos de frequência, bem como as apostilas organizadas
pelo Prof. Vasconcelos, referentes ao Curso de Estru-
turas realizado em outubro passado. Tão logo es-
tejam prontos, serão colocados a disposição dos in-
teressados que participaram do referido curso.

CURSO DE GEOGRAFIA E URBANISMO

Prosseguindo no plano de realizac;ão de cursos de
interêsse para arquitetos, o Departamento de Cultura
programou uma série de palestras em tôrno do tema
Geografia e Urbanismo, que serão ministradas pelos
seguintes professores, a partir do dia 16 de abril e
uma aula por semana: Professor Dirceu Lino de Mat-
tos (3 palestras); Professor José Setzer (1 palestra);
Professor Aziz Nacib Ab'Saber (3 palestras).
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Conselheiros: Luciano Jorge Passini; Helio Fer-

reira Pinto; Paulo Carlos Campos
Christo, Henrique Alves de Minas;
Trojcno Ferreira Pires.
Waldemiro Lourenço; Wady Na-
gem; Oswaldo Santa Cruz Nery

Comissão Fiscal:

CONCURSO SEDE ESPORTIVA - CLUBE MILITAR

O I.A.B. Departamento Central, oficiou ao presiden-
te do Clube Militar, pleiteando retificoçôo do Edital,
que não se enquadra dentro das normas básicas para
concursos, estabelecido pelo. I.A.B. Esperamos poder
contar com a colaboração da presidência daquele
clube, no sentido de poder convidar e divulgar tão
interessante concurso.

1
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Y CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS PUBUéAÇÃO SÔBRE EDIFfCIOS DE APARTAMENTOS

A Secretaria Geral da U.I.A., em ofício dirigido ao

I.A.B. central, solicita sejcrn indicados pelo Instituto,

4 estudantes de arquitetura que serão convidados do

Comitê Organizador do Congresso, durante a estadia

dos mesmos em Moscou. Dada a natural dificuldade

de escolha, ficou assentado que deverão ser indicados

os estudantes premiados no Concurso de Emulação,

que cada escola deverá ter promovido.

Realizando-se em Moscou, de 20 a 28 de [ulho de

1958, o 5.° Congresso da U.I.A., êste Departamento

recebeu da companhia de turismo C.I.T. carta reve-

lando interêsse em organizar uma caravana de arqui-

tetos paulistas que desejem participar daquele certa-

me. Solicitamos aos associados que porventura se in-

teressem pelo assunto o obséquio de se dirigirem à
Secretaria a fim de que se possa ter idéia das possi-

bilidades de constituir um grupo de arquitetos em nú-

mero suficiente.

Do Conselho Superior do I.A.B. recebemos cópia de
cartas trocados entre o I.A.B. e a Associação dos Ar-
quitetos [oponêses com referência à importante publi-
cação sôbre edifícios de apartamentos que aquela en-
tidade está preparando. Os associados que se interes-
sarem por enviar trabalhos deverão fazê-Io direta-
mente ao sr. Nobuyuki Ishihara, Executive Director of
Japan Architects Association - Kenchiku-Kaikan 1
Ginza-Nishi 3-Chome, Chuo-Lu, Tokyo - Japan. r O
material exigido consta do seguinte: 1) plano gera I;
2) andares térreo e tipo; 3) corte; 4) fotografias do
natural; 5) material descritivo contendo informações
sôbre o autor do projeto, localização da obra, estru-
tura, serviços, tipo de habitação, data do término da
obra e outros.

CONCURSO DA "CASA DO TRABALHADOR"

Com referência a êste concurso, enviamos 2 ofícios
ao Exrn.? Sr. Prefeito Municipal com reiterados pedidos
de solução para o caso. O Conselho Diretor está se
empenhando em conseguir uma entrevista com o Pre-
feito, a fim de tratar pessoalmente do assunto.

CROQUIS DOS F A TOS • O prof. Ernesto Cruz, diretor da Biblioteca e Ar-
quivo Público do Pará, trouxe de sua viagem à Espa-
Ilha e Portugal uma documentação considerada va-
liosa, em sua grande parte ainda inédita no Brasil, a
respeito de aspectos da colonização portuguêsa. Essa
documentação figurou numa mostra, assinalando-se a
existência de um roteiro de Pernambuco ao Maranhão,
de 1625, descrevendo tôda a costa; rol dos franceses
detidos no Maranhão e Pará; notícia da expulsão dos
holandeses do Maranhão; consulta do Conselho da
Fazenda sôbre a separação das capitanias do Pará
e Maranhão; petição de Francisco Caldeira Castelo
Branco ao rei Filipe 111, contendo informações secretas
sôbre a sua prisão; pedido de D.? Francisco Maria de
'lousa, filha mais velha de Alvaro de Sousa, donatário
da Capitania de Caeté, para que lhe fôsse concedida
essa Capitania, vaga com a morte de seu pai; doação
de terras a Jorge Gomes Alamo para a construção de
engenho de açúcar; relação de André Pereira a Dom
~ilipe 111 sóbre a fundação de Belém e muitos outros.
" Eleita a nova diretoria do Diretório Acadêmico da
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie
para 1958.

Presidente: Mauricio Kogan; Vice-presidente: Anto-
nio Panizza; Secretário: Flavio Formicola; 2.° Secre-
tário: Edgar A. F. Leite; Tesoureiro: Kribor Mincherian;
2.° Tesoureiro: Mauricio Zocchio: Orador: Roberto Or-
tolan; Diretor de Esportes: Francisco Moreira.

e De 1 a 6 de [ulho, deverá ter lugar em Belo Ho-
rizonte o II Congresso Nacional de Hospitais. Entre
outros assuntos, serão focalizados, principalmente, os
seguintes: Assistência Hospitalar nas pequenas comu-
nidades; o atendimento médico na Previdência Social;
colaboração e cooperação internacional no desenvolvi-
mento hospitalar no Brasil; preparo de pessoal, etc ..
Os organizadores dêsse Congresso fornecerão, oportu-
namente, maiores detalhes.
E> Com o objetivo de promover o estudo, pesquisa e
defesa do pctr lmônio histórico, artístico e culltural da
cidade, foi solenemente instalado, no dia 1.° do cor-
rente, o Instituto Histórico e Geográfico da Cidade do
Rio de Janeiro, empossando-se, no mesmo ato, sua pri-
meira Diretoria e Comissão de Compras, assim consti-
tuídas: presidente, almirante Renato Guillobel; vice-
presidente, professor Nelson Costa e Mário da Veiga
Cabra I; secretário-gera I, professor Odorico Pires Pinto;
1.° e 2.° secretários, professores Ariosto Berna e Sílvio
Solemo; tesoureiro, gBral João Botisto de Matos e bi-
bl iotecário-arquivista, professor Roberto Macedo. Na
Comissão de Compras fazem pcrte . brigadeiro Henri-
que Heius. professores M. Paulo Filho e Pedro Calmon.
o De iniciativa do deputado Sérgio Magalhães, foi
uprecentcdo na Câmara Fede;-al um projeto de lei au-
torizando o Poder Executivo a abrir um crédito especial
de dez milhões de cruzeiros para auxiliar a construção
da sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio.

SEMINÁRIO DE TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS EM

PLANEJAMENTO URBANO

funcionais dêste campo de atividade e a administração'
municipal, o Centro Interamericano de Habitação e
Plcnejcmento. da Organização dos Estados America-
nos, (OEA), com sede em Bogotá, Colombia, realizará
de 5 a 30 de outubro do corrente ano, naquela Capital,
um Seminário de Técnicos e Funcionários em Planeia-
mento Urbano.

O certame se destina a profissionais de alto nível
técnico, atuantes em plcnejornento físico em sua con-
dição de consultores ou funcionários de instituições
oficiais de plcnejornento regional e urbano, instituições
de habitação e universidades.

Com o fim de suprir as deficiências de intercâmbio
de informações entre as pessoas atuantes em plani-
ficação no hemisfério, fortalecer os vínculos entre
técnicos e funcionários de plonejornento urbano para
melhor orientação de seus futuros programas neste
campo, e contribuir para diminuir o desperdício de es-
forços nos programas de plcnejornento urbano, facili-
tando a formação de conceitos claros sóbre as relações



Está assim constituído o ternórlo de discussão:
I - Introdução

a) Conceito do processo de planejamento.
b) Aspectos humanos do planejamento e desen-

volvimento de cidades.
1I - Características do Planejamento Regional, Metro-

politano e Urbano na América Latina
a) Crescimento de áreas urbanas.
b) Problemas urbanos no campo regional.
c) Problemas específicos de áreas metropoli-

tanas.
d) Govêrno, organização e administração de

aglomerados urbanos.
111 - O Flano Regulador como Instrumento Básico para

Guiar o Desenvolvimento Urbano
a) Objetivos e alcance dos planos reguladores.
b) Procedimento para sua preparação.
c) Aprovação e adoçãc legal.
d) Instrumentos de execução.

e) Administração.
!V - Filosofia, Objetos e Técnicas da Renovação Ur-

bana
a) Meios de renovação.
b) Objetos principais.

V - Programação, Orçamentos e Formas de Custear
o Planejamento e Desenvolvimento Urbano
a) Relação com os fatôres nacionais de desen-

volvimento econômico.
b) O processo de progamação na administra-

ção pública.
c) Os programas financeiros, de inversões e o

orçamento anual.
d) O papel dos setôres privados.

VI - Liderança em Planejamento
a) Relações públicos.
b) O papel ao cidadão.
c) O papel dos profissionais.
d) O papel das universidades.

PLATTNER

Em véspera de viagem para a Sicília, onde permanecerá um ano, Karl Plattner inaugu-
rou bonita e importante mostra no Museu de Arte Moderna. No coso de um pintor que pro-
duz muito e expõe com frequência, é inevitável a análise comparativa, a noção de desen-
volvimento. Assim, comparamos mentalmente aquelas alongadas paisagens urbanas das
primeiras exposiçoes com a sensualidade das figuras ora expostas (vide no clichê, o "Dela-
croix" que Plaltner colocou na praia do Guarujó 1). Talvez possa ctr ibuir-se esta nova
característica (que se revela no desenho e na côr) à influência da paisagem e da luz bra-
sileira, incidindo na formação italiana do pintor. As telas de Plattner ainda revelam um
sabor peninsular e um bem assimilado estudo dos pr imitivos e dos florentinos, - despontan ..
do em sua paleta terrosa e nas cabeças femininas que ora recordam as de Piero della Fran-
cesca, ora as de Iv\asaccio. Os trabalhos ora expostos denotam grande segurança; suas obras
têm sempre urnc composição elaborada e um rico tratamento de texturas; êste, aliás é mais
aparente nos desenhos e bicos de peno do que nos óleos em que o pintor abandonou suas
expressivas "incisões" de fundos, adotando planos de coloridos transparentes.

O tratamento de "Mulher na Praia" que escolhemos para exemplo, parece-nos mais
"apressado", apesar do resultado convidativo e decorativo, do que a rigorosamente traba-
lhada têmpera "Conversa de Mulheres" (anteriormente exposto) ou o bico de pena "Ho-
mem nu". Perguntamo-nos curiosos que lição e influência tirará Plattr.er do arcaismo grego
da Sicília, daquela arquitetura de pedra que já se assimilou na paisagem arisca.

Jorge Wilheim

( D E P A R T A M E N T O D E PAULO)D O I . A . B •ESTATUTOS SÃO

§ únco - o, sócios que deixarem de pertencer ao quadro
social pcr r..cfivos que nõo os desobonem, poderão ser novamente
o dm.tldcs mediante preenchimento de nova proposta.

Artigo 4° - Não serão, em casa algum, restituidas as mensa-

lidades [ó pagas ou quaisquer contribuições por sácias que sali-

c.terem licença, pedirem demissão ou forem eliminadas do quadra

social.



Artigo 5.0 - Os sacias não respondem, quer solidária quer
subsldiór icrnente. pelas obr.qoções contraídas pelo Departamento,
assim como êste não é responsável pelas dívidas contraídas pelos
seus sócios em seu nome, sem autorização expressa do Conselho
Diretor.

CAPíTULO 111

DOS DI REITOS E DEVERES DOS SÓCIOS

Artigo 6.° - São direitos dos sácios titulares, quites com os
cofres sociais:

a - tomar parte de Assembléia Geral do Departamento, discu-
tir e votar os assuntos a ela submetidos, apresentar escloreclmentos,
propostas, emendas, substitutivos e sugestões;

b - votar e ser votado para qualquer cargo, salvo as exceçães
previstas nestes estatutos.

c - propor ao Conselho Diretor, por escrito, quaisquer medidas
de interêsse para o Departamento;

d - propor ao Conselho Diretor, através do Departamento a
discussão de teses ou de assuntos relevantes para a clcsse,

e - propor na forma prevista nestes estatutos novos SÓ(Íos ao
Departamento,

f - fazer parte de qualquer comrssoo para a qual tenha sido
designado pelo Conselho Diretor,

g - reclamar do Conselho Diretor providências sôbre quaisquer
irregularidades verificados nos diferentes serviços do Instituto,

h - reclamar ao Conselho Diretor de qualquer resolução por
êle práprio tomada, e sendo necessário recorrer à Assembléia
Geral e finalmente ao Conselho Superior, na forma seguinte,

I - verbalmente ao Conselho Diretor da decisão de seus mern-
bros,

11 - por escrito à Assembléia Geral, das decisões tomadas pelo
Conselho Diretor;

111 - mediante ofício ao Conselho Superior, firmado pelo me-
nos por dez sócios quites com a tesouraria, fazendo dar entrada
na Secretaria do Departamento para encaminhamento aquele Con-
selho, dentro de 30 dias a contar da publicação da resolução
recorrido.

i - frequentar a sede e utilizar-se dos departamentos asso-
ciativos, sujeitando-se ao regulamento dos mesmos,

j - gozar dos benefícios da assistência jurídica e de previdên-
cia social;

(continúa)

A E X P O S ç Ã O M U N D D E

A ff;;)ir~ de Brl}xelas, prestes ÇI se lncuquror, ccnstl-
tl,Jiró o rnoior no gênero desde a de Nova York, rec-
ltzeçõo de grande fôlego, corn importantes espetáculos
artísticos, constitue conjunto arquitetônico de interêsse.

Abordaremos aqui suscintamente apenas três aspec-
tos: o planejamento da feira, o problema da "expo-
sição" e o aspecto arquitetônico dos edifícios. O co-
mum neste gênero de empreendimentos é haver um
plano geral que apenas se preocupa em atribuir a
cada país um lote, garantindo-se boa circulação ge-
ral. Já vimos o resultado em outras ocasiões: na In-
terbau, por exemplo, onde a desordem e a confusão
imperam. Desconhecemos o plano geral da exposi-
ção de Bruxelas mas, pelo valioso material escrito e
fotográfico enviado pelo eng. José Birman, já pode-
mos ver que edifícios mui diversos se dispõem desfa-
voràvelmente prejudicando-se mutuamente. Há no
entanto uma certa homogeneidode plástica, talvez aci-
dental; apenas a colocação dos edifícios, com seus
volumes mal equilibrados, resultam, pelo que pode-
mos julgar, num conjunto descontínuo. A solução do
problerna, em tese, não é fácil, uma vez que se de-
se]o dar inteira liberdade a cada parcitipante. Tal-

1I t: Pu RAT 10" be LA FOR.J'H!.
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A l BRUXELAS

vez seria o caso duma autoridade central recolher os
ante-projetos e propor uma redlstribuiçôo ou criar al-
gum elemento forte de ligação (marquise, paisagismo
etc.). ou ainda, como no caso do Ibirapuera, construir
um conjunto criado por um só autor ou equipe, re-
servando num parque outra área para uma feira de
pavilhões menores, cujos volurnes não concorressem com
a edificação principal.

O segundo problema suscitado é "como expor",
qual o caráter e a forma de uma exposição dêste gê-
nero. Nos pavilhões de Bruxelas há algo que nos
surpreende: a maioria dos edifícios não têm aspecto
"provisório", apesar de se pretender demolí-Ios logo
após o término da exposição. Apenas alguns (dentre
os quais o do Brasil, o de Le Corbusier, o da Suíça)
têm o caráter de grande "tenda promocional", barra-
ca montada alegre e leve, para mostrar e sumir, um
chamariz fugaz. Pensamos ser acertado expressar êste
caráter que é típico de um pavilhão de feira.

No que tange aos edifícios isoladamente, teremos
em Bruxelas uma melhor arnostra de arquitetura con-
temporânea do que em Berlim, apesar dos grandes
nomes representados na Interbau. Seja -nos permitido,

o paailliào da Philips de
Le Corbusier

Pavilhão do Brasil
de Sérgio Bemardes



«Atomium»

r"~--'--" sem falsa modestia nem patriotada, começar pelo pa-
vilhão brasileiro, cuja concepção é muito feliz (arq .
Sérgio Bernardes): uma escala muito agradável, sem
procurar grandiloquência nem pompa, uma forma leve
bem expressa pela estrutura metálica coberta por fi-
nas chapas de material que não pudemos identificar.
(Aparentemente não foi utilizado o "cocoon". matéria
plástica pulverizada no local, prevista inicialmente).

Contrariando a escala convidativa do pavilhão bra-
sileiro, os da França e da ONU utilizaram coberturas
em casca com estruturas de volume aparentemente des-
proporcioncdo . o da ONU é pesado e o da França
parece um irmão mais feio (muito mais feio) da bonita
sala de Congressos que H. Stubbins projetou para
Berlim.

O pavilhão da Philips que seu autor, Le Corbusier,
intitulou "poema eletrônico" peca, a nosso ver, preci-
samente em poesia; limitando-nos ao material em mãos,
achamos infeliz esta obra de Le Corbusier, cujas pa-
redes são constituídas por três superfícies curvas: um
parabolóide, uma hiperbolóide e um parabolóide hi-
perbólico. O desenho original parece-nos mais bo-
nito que a realização; o revestimento literário que pre-
tende justificar a obra, desta vez não convence.

O pavilhão inglês utiliza interessantes elementos pré-
fabricados luminosos, mas o efeito geral é quasi neo-
gótico. A URSS apresenta gigantesco edifício a ser
desmontado e reconstruído no país de origem para
servir de mercado; trata-se dum edifício sóbrio, lem-
brando o Palácio de Cristal, sem contribuições arqui-
tetônicás ou construtivas, mas, felizmente, sem o neo-
classicismo que caracterizou a arquitetura russa de
outras feiras.

O prédio dos Estados Unidos (arq. E. Stone) tem
planta circular; seu volume é bastante imponente mas
o maior interêsse reside em certos detalhes construtivos:
nas paredes e na cobertura são utilizados elementos
pré-fabricados de resina poliester (do mesmo tipo das
telhas plásticas fabricadas no Brasil). A disposição in-
terno promete ser de bom gôsto, estando a cargo dos
arqs. Harnden e Rudofski, esculturas de Bertola e uma
fonte de Calder.

O pavilhão japonês do qual apenas conhecemos
a maquete tem cobertura metálica suspensa e veda-
ções de bambú, madeira e papel. Devem ser interes-
santes as construções de madeira da Finlândia, No-
ruega e Suíça.

Há uma série de edifícios que por sua arquitetura
sóbria e aspecto definitivo, fazem-nos desejar sua per-
manência e utilização. Trata-se dos pavilhões da iu-
goslávia, da Venezuela e da Áustria. Infelizmente o
material escasso impede-nos uma mais detida análise.
O pavilhão austríaco, sustentado por 4 colunas de aço,
se nos afigura como um dos pontos altos do conjunto
arquitetônico.

O tema proposto aos arquitetos que criaram pavi-
lhões, tem um detalhe que é apaixonante: as grandes
c.oberturas. Pena que poucos tenham apresentado so-
luções realmente novas, no sentido de Nervi e espe-
cialmente de Felix Candella, cujas estruturas no espa-
ço parecem apropriadas.

Apenas duas construções serão mantidas após a ex-
posição: uma enorme seta de concreto, representando
a "engenharia civil" e o horrendo "Atomium", gro-
tesca construção com restaurantes e mirantes nas di-
versas esferas; desejem os belqcs conservá-Ia como a
"Torre Eiffel" de Bruxelas. Apelamos no entanto para
o bom senso e o bom gôsto dos arquitetos belgas, no
sentido de serem conservados todos os outros pavilhões,
com exceção do "Atomium". Desintegrem-no!

Jorge Wilheim

".-----~~--.~"'l
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Rússia

Japão

Áustria - todo em consolo

França
Estados Unidos

ONU

Separata da Revista Acropole N9 233 - Março de 19~~
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

O Código de Ética Profissional do Engenheiro, do
Arquiteto e do Agrimensor

o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura,
no uso dos atribuições que lhe são conferidos pelo
Decreto n.? 23.569, de 11 de Dezembro de 1933, e
pelos Artigos 35 e 36 do Decreto-lei n.? 8.620, de 10
de Janeiro de 1946; e

Considerando ser uma aspiração das profissões re-
gulamentadas, a existência do Cód igo de ttica Pro-
fissional;

Resolve:

Ar!. 1.° - Fica adotado e recomendado o Código
de Ético Profissional do Engenheiro, do Arquiteto e do
Agrimensor, tendo por objetivo regular a conduto mo-
ral e profissional dos mesmos.

Art. 2.° - Os Conselhos Regionais de Engenharia e
Arquitetura criorôo, em suas sedes, as correspondentes
Comissões de Inquérito, para julgamento das infrações
ao Código de ttica, adotado e recomendado por esta
Resolução, dentro dos limites das respectivos jurisdi-
ções.

Art. 3.° - As conclusões das Comissões de Inqué-
rito, criados pelos Conselhos Regionais de Engenharia e
Arquitetura, serão submetidas ao aprêço da Comissão
de Ético Profissional do Conselho Federal de Engenha-
ria e Arquitetura.

Art. 4.0 - A decisão final caberá ao Conselho Fe-
deral de Engenharia e Arquitetura.

Art. 5.0 - O Código de Ético Profissional, que con-
substancia as normos dos deveres profissionais do En-
genheiro, do Arquiteto e do Agrimensor, é o seguinte:

1 - Eximir-se de praticar, direta ou indiretamente,
ato de natureza público ou privado capaz de com-
prometer a sua dignidade, o renome da profissão e
o fiel observância do requlcmenroçóo profissional.

2 - Abster-se de subscrever, expedir ou de con-
tribuir paro que se expeçam títulos, diplomas, licenças
ou atestados de idoneidas profissional às pessôas que

não preencham os requisitos indispensóveis ao exercí-
cio da profissão, segundo aos princípios da técnica da
engenharia, da arquitetura ou da agrimensura e as
disposições das leis e regulamentos vigentes.

3 - Esforçar-se no sentido da elevação social do
profissional, realizando, de maneira digna, a propa-
ganda de sua atividade, e evitando, manifestações que
possam conduzir o apreciações comprometedoras da
dignidade da profissão.

4 - Não criticar ou injuriar de maneira desleal ou
desprimorosa a atuação ou ordem de outro profissio-
nal, bem como de entidades de classe.

5 - Eximir-se de praticar atos que possam, direta
ou indiretamente, prejudicar interêsses de outro profis-
sional, não atuando de forma a se aproveitar ou in-
tervir, sem a necessária citação ou autorização, de
idéias, planos ou projetos de autoria de terceiros.

6 - Considerar como confidencial tôda e qual-
quer informação que obtenha relativamente aos inte-
rêsses de seu chefe, empregado ou cliente.

7 - Informar a seus chefes, empregadores ou cli-
entes, de qualquer impedimento que julgue relaciona-
do com assunto ou trabalho a que venha a ser solici-
tado a efetuar ou a opinar.

8 - Não receber honorários nem compensações,
financeiras ou outras quaisquer, em trabalho ou servi-
ço, que não sejam provenientes de seu chefe, empre-
gador ou cliente.

9 - Não se prestar a ações que lesem direitos de
terceiros e ajustar, nas suas relações entre clientes e
contratantes, sua conduta à tarefa de juiz imparcial
e intérprete das obrigações contraidas entre as partes.

10 - Tratar com retidão, justiça e humanidade os
seus subordinados ou empregados, considerando, em
especial, o bem-estar e segurança pessoal dos mesmos,
esforçando-se por possibilitor-Ihes, independentemente
de sua categoria, oportunidade de desenvolvimento e
progresso profissional.

Art. 6.° - Revogam-se as disposições em contrário.



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONCURSO DE ANTEPROJETO PARA O PALÁCIO LEGISLATIVO

EDITAL

De acôrdo com o disposto na Resolução n.? 556, de 19-12-57,
é instituído o presente Concurso Público de Arquitetura, para
obtenção de anteprojeto para O Palácio Legislativo, sede da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o qual obede-
cerá às sequintes condições:

1 - Sàmente poderão inscrever-se como concorrentes, individual
ou coletivamente, 05 arquitetos diplomadas, legalmente habilitados,
nos têrmos do decreto-lei n.? 23.569, de 11 de dezembro de 1933
e de acôrdo com o decreto-lei n.? 8.620, publicado no Diário Ofi-
cial de 12-1-1946, portadores de carteiras emitidas pelos Conselhos
Regionais de Engenharia e Arquitetura.

1.1. - Os arquitetos inscritos cama concorrentes poderão cons-
t.tuir sob sua orientação, equipes de trabalha para a
elaboração dos seus onteprojetos. das quois participem
engen heiros, técn ices, especio I istas, artistas ete.

2 - As inscrições estarão abertas na Diretoria Geral da Assem-
bléia Legislativa (Rua Duque de Caxias - Porto Alegre) até o dia
30 de maio de 1958, às 15,00 horas.
2.1. - No ata da inscrição 05 concorrentes preencherão a ficha

correspondente, farão o pagamento da quantia de Cr$
300,00 (trezentas cruzeiros) e exibirão as documentos
que provem estorem habilitados nos termos no item
n.? 1.

2.2. - Os concorrentes damiciliados fora da Capital da Estado
da Ria Grande da Sul, poderão inscrever-se par inter-
médio de representantes devidamente habilitadas com
procuração bastante, respe:tados os prazos e demais con-
dições dêste Edital.

3 - Os concorrentes inscritos reberõo um jôgo completo de có-
pias de todos os elementos indispensáveis à elaboração do ante-
projeto, a seguir relacionados e que, devidamente rubricados pelo
Presidente da Comissãa Executiva, passarão a fazer parte dêste
Edital.

3.1. - Planta do terreno, com curvas de nível, dimensães e
anotações dos exigências da Municipalidade sôbre a sua
ocupação.

3.2. - Planta do trêcho da cidade que pode afetar a compo-
sição do nova edifício, com projeçôo vertical das tes-
tadas que circundam o local destinado à construção,
mostrando as silhuetas dos prédios existentes.
Vista aerofotogramétrica da zona onde se situa o ter-
rena destinado à construção.
Coleção de 4 (quatro) fotografias, 30x40, mostrando
vários ângulos do local.
Programa do edifício a ser projeto do.
Normas de apresentação dos trabalhos.
Ficha de identidade, sabrecarta para sua colocação e
enválucros para os trabalhos.

4 - Para quaisquer esclarecimentos de dúvidas que possam sur-
gir sôbre o presente Edital, o Programa e os outros elementos for-
necidos, devem os concorrentes dirigir-se, até o dia 30 de [unho
de 1958, ao Presidente da Comissão Executiva, que submeterá o
assunto à Comissão.

4.1. As consultas deverão ser formuladas em cartas entre-
gues diretamente á Comissão Executiva, mediante recibo.

4.2. Os concorrentes domiciliados fora da Capital do Estado
do Rio Grande do Sul, deverão encaminhar suas con-
sultas através dos seus procuradores.

4.3. Até o dia 5 de [ulho de 1958, a Comissão Executiva
remeterá a todos os concorrentes domiciliados na Ca-
pital e aos procuradores dos demais e fará publicar
na Imprensa local uma circular esclarecendo tôdas as
dúvidas formuladas.

5 - Os concorrentes terão o prazo improrrogável até o dia 13
de outubro de 1958, às 15,00 horas, para apresentarem à Co-
missão Executiva os seguintes trabalhos,

5.1. - Planta de situação e localização, incluindo os edifícios
vizinhos e a Praça Marechal Deodoro, com indicações
sôbre circulação e estacionamento de veículos - Escala
- 1,500.

5.2. - Plantas de cada pavimenta e da cobertura, desenhadas,
com todos os seus elementos essenciais, com marcação
das áreas parciais e totais, da estrutura e dos elemen-
tos mois importantes de mobiliário - Escala 1,200.

5.3. Cortes longitudinais e transversais, em número suficiente
à compreensão da solução - Escala - 1,200.

5.4. Fachadas desenhadas sem projeçôo de sombras e de
forma tal que todos os seus elementos possam ser clara-
mente interpretados - Escala - 1,200.

3.4.

5.5. Trechos de cada fachada, desenhados em corte e ele-
vação, na escala de 1,50, de modo a esclarecer os ele-
mentos arquitetônicos que os compõem, como sejam:
esquadrias, quebra-sóis, molduras, revestimentos etc.

5.6. Indicação esquemática da sol ução estrutu ra I, em esca Ia
que permita sua perfeita compreensão.

5.7. Duas perspectivas exatas do exterior, de modo a nelas
aparecerem tôdas as fachadas do prédio.

5.8. Quatro (4) perspectivas de interiores, sendo uma da
Plenário, uma do Vestíbulo Nobre, uma do Hall dos
Deputados e uma da Auditário.

5.9. Uma prancha com Memorial Justificativo, o qual poderá
conter desenhos ilustrativos.

6 - Os concorrentes têm a mais ampla liberdade na concepção
do anteprojeto, devendo, no entanto, cingir-se rigorosamente ao
que determina êste Edito! e às exigências do Programa e da Mu·
nicipalidade.

6.1. Qualquer deficiência que o concorrente encontrar no
Programa e qualquer modificação que pretender sugerir
no sentido de aperfeiçoá-Ia, deverá constar no memo-
rio l [ustiflcotivo sob o título "Repores ao Proqromo ",
mo ntendo-se, porém, a solução, rigorosamente cingida ao
Programa fornecido pela Assembléia Legislativa.

7 - Nenhum concorrente poderá apresentar variante de um
mesmo anteprojeto, podendo, no entanto, concorrer com mais de
um cnteprojeto.

8 - Os trabalhos serão entregues em envólucros e acompanha-
dos da sobrecarta, também fechada, a qual conterá a ficha de
identidade do concorrente.

8.1. Os desenhos, embalagens e envelopes não poderão tra-
zer marcas, nomes, pseudônimos ou distintivos que per-
mitam identificá-Ias.

9 - Sob a presidência do Presidente da Assembléia, a Comissão
Executiva, criada pela Resolução n.? 556, de 19 de dezembro de
1957, e mais dois Deputados designados pela Assembléia Legisla·
tive, um representante indicado pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo do Rio Grande do Sul, um representante indicado pela
Prefeitura Municipal de Parto Alegre e um representante indicado
pelo Departamento do Rio· Grande do Sul do Instituto de Arquitetos
do Brasil, fará um iulgamento administrativo, excluindo os antepro-
[etos que não estejorn enqucdrcdos neste Ed:tal e nas exigências
do Programa e da Municipalidade.

9.1. O iulgamento administrativo não tomará conhecimento
das qualidades arquitetônicas dos onteprojetos,

9.2. Será redigida ata do [ulqornento administrativo, apon-
tando as causas das exclusões que parventura ocorram.

9.3. Sàmente poderá ser apresentado recurso perante a
Mesa da Assembléia Legislativa por inobservância ou
desrespeito a condições dêste Edital, devendo a mesmo
ser interposto até 10 (dez) dias após o fato que lhe
servir de cousa.

10 - A Comissão Julgadora será constituida de arquitetos de
renome nacional, em número ímpar, designada pela Assembléia
Legislativa, e presidida pelo Presidente da Assembléia Legislativa.

10.1. Os nomes dos arquitetos componentes da Comissão Jul-
gadora serão comunicados aos concorrentes até 30 (trin-
ta) dias apás o encerramento das lnscriçôes.

11 - A Comissão Julgadora lavrará ata de classificação dos an-
teprojetos, fazendo a apreciação de todos os trabalhos premiadas.

11.1. O veredito da Comissão Julgadora é inapelável e de-
verá ser proferido até 30 (trinta) dias após a data da
sua primeira reunião.

11.2. - E' vedado aos membros da Comissão Executiva, da Co-
missão de Julgamento Administrativo e da Comissão Jul-
gadora e seus eventuais assistentes técnicos, inscreve-
rem-se como concorrentes e participarem, de qualquer'
forma, na elaboração dos anteprojetos.

11.3. A Comissão Julgadora poderá recorrer a assessores
,técnicos, sempre que considerar necessário, para auxi-
liá-Ia no estudo dos trabalhos.

12 - Aos trabalhos classificados serão distrubuidos os seguintes
prêmios em dinheiro:

12.1. Ao concorrente classificado em 1.° lugar caberá o prê-
mio de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros); e
quando [ôr oportunamente, decidido pela Assembléia
Legislativa realizar a construção, lhe caberá, o direito
de celebrar o contrato para elaboração do projeto
definitivo, bem como o desenvolvimento integral do
mesmo, incluindo detalhes, projetos de instalações, cól-

3.3.

3.5.
3.6.
3.7 .



14.1. - No casa de a Comissão Julgadora entender que ne-
nhum dos projetos concorrentes, mereça o 1.0 prêmio,
não fará qualquer closslficcçôo. selecionando apenas,
dentre os projetos concorrentes 8 (oito), aos quais, será
atribuída, a título de compensação pelas despesas rea-
lizadas, a importância de c-s 50.000,00 (cinquenta
mil cruzeiros) a cada um.

14.2. - Verificado a hipótese do item anterior, será publicado
novo Edital de abertura de cancurso, no prezo de dois
meses.

15 - A Assembléia Legislativa promoverá expoSlçao pública de
todos os trabalhos apresentados e providenciará a sua mais ampla
divulgação.

16 - A Assembléia Legislativa efetuará o pagamento dos prê-
mios que forem concedidos, até 30 (trinta) dias apás a publicação
dos resultados da [ulqomento,

17 - Os trabalhos que não forem premiados deverão ser reti-
rados pelos respectivos cancorrentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, após o encerramento da exposição, ficando a As-
sembléia Legislativo isenta de qualquer responsabilidade pelos não
reclamados.

18 - Após o pagamento dos prêmios estipulados, todos os traba-
lhos premiados passarão a ser de propriedade da Assembléia Le-
gislativa, que dêles poderá dispor livremente.

19 - O arquiteto contratado para desempenhar as atribuiçães
previstas no item 12. 1. não poderá ser o construtor da obra nem
manter vínculos ecanômicas com a entidade incumbida de tal
tarefa.

20 - Antes de desenvolver o projeto o arquiteto contratado
fará uma revisão completa no Programo, colocando-o em têrmos
definitivos, de comum acôrdo com a Comissão Executiva.

21 - Tôdas as modificaçães que o arquiteto pretender introduzir
poster.orrnente no projeto deverão ser oubmetidas à aprovação da
Comissão Executiva.

22 - Os concorrentes deverão prever, em seus onteprojetos. a
localização e os espaços poro as obras de pintura e escultura,
sejorn as [ó referidas no Programa, sejorn as que forem imaginadas
cama complementação da arquitetura monumental dos onteprojetos,
as quais serão motivo de concursos a serem oportunamente abertos.

22.1. - Os concursos para obtenção das obras de Decoração,
Pintura, e Escultura, serão organizados pela Comissão
Executiva, ficando assegurada a presença do arquiteto
vencedor do presente Concurso nas Comissães de Jul-

gamento.
23 - A pcrríc.pcçõo no cancurso importa, de parte do concor-

rente, em integral concordância cam os têrmos dêste Edital.
24 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva,

"ad referendum" da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, em II de

abril de 1958.

culos de estabilidade e fiscalização de arquitetura, tra-
balhos de arquitetura, trabalhas que serão remunera-
dos de acôrdo com o estabelecido na Tabela de Hono-
rários do Instituto de Arquitetos do Brasil, a qual fica
fazendo parte integrante deste Edital. Fica também
entendida que, nêsse caso, serão deduzidos das hono-
rários totais, como pagamento por canta, 40 % (qua-
renta por cento) do valor recebido como prêmio.

12.2. - As atribuições deferidos ao arquiteto vencedor pelo in-
ciso 12. I. serão objeto de contrato a ser elaborado
pela Comissão Executiva, o qual fixará as normas, os
prazos, o pagamento dos estipêndios, as penalidades
ete., cabendo ao contratado a direita de recurso à
Mesa da Assembléia, em casa de conflito.

12.3. - Na casa da arquiteta vencedor se desinteressar pela
assinatura da contrato, abrindo mão das prerrogativas
que lhe faculta o item 12. I. a Assembléia Legislativa
poderá contratar êsses serviços com terceiros.

12.4. Ao 2.0 classificado caberá o prêmio de c-s 300.000,00
(trezentos mil cruzeiros).

12.5. Ao 3.0 classificado caberá o prêmio de Crlj 200 ..000,00
(duzentos mil cruzeiros).

12.6 Aos cinco seguintes trabalhas selecionados serão confe-
ridos prêmios iguais de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil
cruzeiros) cada um.

13 - Aos trabalhos classificados serão distribuidos, ainda os se-
guintes prêmios honoríficos:

13.1. Medalha de Ouro ao 1.0 clossifico do,
13.2. Medalha de Prata ao 2.0 classificado;
13.3. Medalha de Bronze aos cinco seguintes trabalhos sele-

cionados pela Comissão Julgadora.
14 - A Comissão Julgadora poderá a seu inteiro critério, atri-

buir ou não, qualquer um dos prêmios mencionados nos itens an-
teriores.

Alberto Hoffmann Presidente; Gustavo Langsch - 1.0 Secre-
tário; Norberto Schmidt - 2.0 Secretário, Elpidio Fialho - 3.0 Se-
cretário; Aldo Arioli - 4.0 Secretário.

CENTRO DE PESQUISAS E ESTUDOS URBANTSTICOS DA F.A.U.U_S.P.

• Livros novos e recentes sôbre Urbanismo: City
Planning in Soviet Russia - E. Parking, Prof. da Univ.
De Chicago. Sidney's Great Experiment - Denis Wins-
tono
• O Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, promoveu recentemente uma pesquisa
geral entre os 434 Municípios paulistas (exclusive São
Paulo), a fim de aval icr a situação dos mesmos no
que se refere a assuntos ligados ao plonejcrnento.

Além de outras tristes constatações, verificou que de
todos os Municípios somente 13 % possuia profissional
habilitado (engenheiro ou arquiteto) [unto aos quadros
funcionais das respectivas Prefeituras. Isto em São
Paulo I

• Foi despachado favoràvelmente pelo sr. Governa-
dor, ofício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
pelo qual solicitava autorização para, através do
Centro de Pesquisas e Est. Urb., promover um curso de
Urbanismo destinado à arquitetos e engenheiros fun-
cionários do Estado. tsse CUI-SO será ministrado pelo
professor Anhaia Mel/o durante o mês de [ulho p.f.

• O Centro de Pesquisas e Est. Urb. acaba de assi-
nar Convênio com a Secretaria da Viação e Obras
Públicas do Estado para orientar os planos diretores
das estâncias de Santa Rita de Passa Quatro, Águas
da Prata, Socôrro, Campos de Jordão e São José dos
Campos.

MUSEU DE ARTE - FUNDAÇÃO PENTEADO

Cumpre-nos assinalar dois acontecimentos importan-
tes na vida artística de S. Paulo: o regresso da pina-
coteca do Museu de Arte e a fusão desta entidade
com a Fundação Armando Penteado. A coleção, que
durante quatro anos foi hospedada e enriquecida (o
público paulista desconhece metade dos quadros que
voltam) em Paris, Bruxelas, Utrecht, Berna, Londres,
Düsseldorf, Milão, Nova York e Toledo (Ohío), - está
sendo exposta no Museu Nacional de Belas Artes. Du-

rante a longa viagem da Pinacoteca, diversos livros
e catálogos foram publicados, entre os qucis . "Les
chefs d'oeuvre du Musée d'Art de S. Paulo" (ed. Art

O arquiteto Abelardo Gomes de Abreu, diplomado
no Brasil e exercendo sua profissão nos Estados Uni-
et Style, Paris), "The S. Paulo Museum" (ed. Tate
Gal/ery, Londres), "The Arts in Brazil - a new Museum
of art in S. Paulo" de P. M. Bardi (ed. II Milione, Mi-
lão) e o grande portfolio "The S. Pavio Museum" com



40 reproduções em côres (ed. Abrams & Co., Nova
York).

O convênio entre o Museu e a Fundação obriga o
primeiro a ceder seus 21 cursos e emprestar a Pina-
coteca que passará ao edifício do Pacaembu. Esta
obriga-se a terminar o prédio, cujo projeto, convém
ressaltar, é de autoria de Auguste Perret! No novo

museu que se denominará Instituto de Arte Contempo-
rânea, haverá um auditório e um teatro completo do-
tado dos requisitos mais atualizados.

Esperamos que o I.A.C. ao dar nova vida às ati-
vidades do Museu, não se esqueça de repor em uso
suas exposições didáticas que tanto êxito tiveram
quando de sua inauguração.

o I. A . B. DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO

o departamento de Pernambuco do Instituto
de Arquitetos do Brasil teve, em 1957, a opor-
tunidade de obter sede própria atingindo as-
sim antiga aspiração dos arquitetos pernam-
bucanos. A Prefeitura do Recife doou um ter-
reno de esquina em Plena Praça da República
por determinado tempo ao Instituto de Arqui-
tetos, no qual nossos colegas de Recife construi-
ram a sede que aqui vemos em dois flagrantes
- da hall de entrada e do fachada principal -
e que constitui, sem dúvida uma realização
digna de aplausos. Nesta sede, que se deno-
mina "Casa do Engenheiro e do Arquiteto", a
última "Semana do Engenheiro e do Arquiteto"
[ó teve lugar em dezembro do ano passado.

CONSIDERAÇÕES DE ARQUITETO BRASILEIRO QUE TRABALHA NOS EST. UNIDOS

O arquiteto Abelardo Gomes de Abreu, diplomado
no Brasil e exercendo sua profissão nos Estados Uni-
dos, enviou à Folha da Manhã um artigo que tem
por título : "A posição do Arquiteto, da firma cons-
trutora e do proprietário" que aquele órgão publicou
em suas páginas dias atrás. Pelo interêsse do assunto
e pelas opiniões emitidas pelo autor, julgamos opor-
tuna a publicação, neste boletim dêsse trabalho de
Abelardo Gomes de Abreu :

"Campanhas organizadas pelo Instituto dos Arqui-
tetos do Brasil, comissões de defesa da classe e outras
provam a existência de um problema. Mesmo estendo
ausente de minha terra, procuro interpretar certas di-
ficuldades que ainda existem para a prática prof issio-
Jlal do Brasil. Assim é que chego à conclusão de que
os arquitetos brasileiros ainda não ensinaram a todos
que pretendem ccnstruir, o significado da proteção
que encontram quando sob seus cuidados profissionais.

"Na palavra "proteção" vejo o têrmo capaz de
congraçar os entendimentos.

"Todo empreendimento arquitetônico é envolvido
pelo aspecto econômico e tratado com as pessoas ou
grupos que dirigem tal função. Além do grande pra-
zer estético que essas pessoas sentem ao receber os
desenhos do arquiteto, elas deverão também sentir a
proteção que o autor Ihes está oferecendo. Dos pri-
meiros contactos até o fim da construção, o cliente
deve contar com tal proteção, como acredita num mé-
dico. A obra é um enfêrmo, e o anteprojeto é o
diagnóstico. O projeto completo é a cura. O arqui-
teto pode ser também encarado como um advogado
que defende o projeto em favor do proprietário.

"Quem deseja construir e se dirige diretamente a um
engenheiro ou firma construtora está duplamente con-
denado, isto é, condenado a receber desenhos de con-
cepção arquitetônica contra-indicada e passar pelo as-
pecto econômico da obra sem documentação neces-
sóric.

"Entendemos por proteção o benefício trazido pela
documentação clara e precisa, constituída pelo traba-
lho de arquitetura. Tal documentação entregue a um
cliente é a que deve ser assinada como contrato de
construção.

"O arquiteto que demonstrou conhecer os modos de
vida do cliente ou que entendeu suas pretensões en-
trelaçando-as com o entendimento que tem da socie-
dade e de humanismo, não ofereceu ainda sua pro-
teção. Esta vem quando êle apresenta sua organiza-
ção ou seu escritório. O cliente soma à sensação ini-
cial de prazer subjetivo que teve o sentimento de estar
envolvido por pessoas que lhe apresentarão documen-
tação adequada - sensação objetiva. Tal organiza-
ção deve desenhar o projeto completo de maneira per-
feita. Os desenhos técnicos que envolvem uma obra
arquitetônica resumem várias especialidades e o tra-
balho de equipe é o mais eficiente. tle apresentará
os detalhes de arquitetura, folhas de hidráulica, ele-
tricidade, estrutura, livro de especificações, estimati-
vas de custo, além dos contratos a serem assinados
pelo proprietário e construtor. Ao escritório de arqui-
tetura cabe transmitir a sensação dum entôrno, que
contém a evidência do desenho. Desenho que traduz
para o papel os mais adequados métodos de cons-
trução daquilo que se criou. Detalhes com tôdas as
peças dimensionadas e indicações completas para uso·
das firmas construtoras. Detalhes que são documentos
e não detalhes que serão exibidos em revistas especlc-
lízodos.' Coordenação perfeita dos trabalhos com os
de mecânica e estrutura; biblioteca, catálogos de ma-
teriais de construção, sensação de limpeza, simplicida-
de, luz, ar e harmonia. Eis aí o escritório de arqui-
tetura.

"O proprietário que se põe em contacto direto com
o construtor recebe desenhos de firmas que são antes
de tudo escritórios comerciais. A tais escritórios cabe



o grande mérito da realização duma obra. Alí vemos
atmosfera carregada de pessoas cumprindo seus con-
tratos. Sôbre as mesas, conjuntos de documentos assi-
nados pela firma e pelo proprietário. Cópias helio-
gráficas onde o lápis de côr trabalhou marcando
quanto taco, tijolo e demais material será preciso en-
comendar. Homens de negócio reagindo a cada mo-
mento para entregar bem seus compram issos. conta-
dores e guarda-livros em atividade. Mas, êsse não é
o escritório de arquitetura. Entretanto, é para lá que
muitos se dirigem para pedir projetos ou transmitir
seu desejo de construir!

"O projeto no escritório de uma firma comercial não
tem outro significado senão o de um elemento para
fazer "girar" a organização. Quanto mais livre ela
trabalha, menos segurança tem aquele que desejo cons-
truir. E é isso que as pessoas que vão para lá direta-
mente estão provocando, porque não comprenderam
a função do arquiteto como moderador. O projeto
no escritório daquele que tem por finalidade proteger
seu cliente é um motivo de estudo artístico, técnico e
econômico. tle está em constante análise. Como nos
microscópios se examinam lâminas em benefício do
enfermo, estão os homens do escritório de arquitetura
desenhando para o cliente. Sua única intenção é coor-·
denar e orientar o trabalho de outros, beneficiando
um terceiro. Existindo um compromisso entre o cons-
trutor e o proprietário, passa o arquiteto a fiscalizar
êsse compromisso. Portanto, êle próprio não deve
possuir organização comercial para construir.

"O trabalho da fiscalização aumenta se o arquiteto
assinar as plantas para obter aprovação dos poderes
públicos, e fica assim responsável pela obra. Penso

que o cliente deve pedir tal assinatura e que o arqui-
teto deve concedê-Ia porque êle não pode negar
aquilo que desenhou como sendo exato. Além disso,
obriga-o a fiscalizar a obra sob o ponto de vista le-
gal. A legislação em vigor no Brasil, que permite a
assinatura, é, portanto, muito certa. Daí vai resultar
que, com mais frequência, os escritórios de arquite-
tura precisarão ter homens de confiança no local da
obra, fiscalizando, permanentemente, o cumprimento
das obrigações assumidas pelo construtor para com o
proprietário, Serão pessoas agindo em benefício di-
reto do proprietário e sem outro interêsse senão o de
protegê-Io.

"A fiscalização é algumas vêzes confundida com a
construção pràpriamente dita, quando existem lacunas
na apresentação dos trabalhos de desenho (no caso de
documentação não adequada). Tais trabalhos que
antes da obra parecem dispendiosos são os únicos que
permitem o contrôle das atividades de construção do
novo edifício em favor do cliente. Tal contrôle será
tanto maior quanto maior fôr o conjunto de desenhos
do projeto completo. O hábito de iniciar e prosseguir
uma obra até seu término com meia dúzia de dese-
nhos deve ser inteiramente abandonado por todos os
que desejem construir. Se êsse sistema chamado "de
fazenda" ainda é pregado, só o poderá ser por pes-
soos que têm o desejo de ver o cliente desamparado
e de se sentirem elas próprias com movimentos livres.

"Que o povo brasileiro ansioso por construir um
Brasil ainda mais belo, acredite nos benefícios que a
classe dos arquitetos tem a lhe dar, e que os colegas
arquitetos dêm proteção por meio de desenhos e ma,
téria escrita completa, é o nosso simples desejo",

E X P O S I ç Ã O P E R M A N E NT E D E M A T E R I A I S D E (O N S T R U ç Ã O N A H O L A N D A

O edifício abaixo acomoda a Fundação "Bouwcen-
trurn", um centro internacional sem fins lucrativos para
estudos e pesquisas no campo da construção. Tem
20.000 m2 de área, contendo uma exposição com tô-
das as informações sôbre métodos e materiais de cons-

Vista dos
vários pisos
da Ex posiçào

A s p e c t o g e r a I do
edifício vendo-se na
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esculuiras de H CIl r i
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COMISSÕES fJERMANENTES,
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trução, além do estudo racional da casa, iluminação
ele. Uma parte da área serve de exposição perma-
nente, enquanto outra muda frequentemente seus
"stcnds" para dar possibilidades à indústria e à or-
ganizações do gênero apresentarem o que há de mais
moderno.

A Fundação "Bouwcenturm" é associada com o
"Bureau Documentatie Bouwwezen" (Escritório Documen-
tário para a Indústria da Construção) que lida com
economia social, com a Fundação "Rotlobouw", que
trata dos aspectos técn icos e físicus da construção e
da organização de consórcios no ramo e com a Fun',
dação "Bouw", que lida com as informações impressas
e edita o semanário "Bouw".

O quadro permanente das quatro organizações é
de 200 empregados, além de técnicos e engenheiros
correspondentes.

Separata da Rerista Arro pole N!' 234 - Abril. de 1958
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5 O NÚMEROS D E

Já tem o Instituto de Arquitetos do Brasil, departa-
mento de São Paulo, publicados cinquenta números
de seu boletim, mensalmente distribuido a todos os seus
associados e inserido originàriamente na revista Acro-
pele, que de maneira simpática e acolhedora tem ser-
vido de forma positiva aos arquitetos de São Paulo e
do Brasil.

Aliás, não poderia ser de outro modo o papel de-
sempenhado pela revista na pessoa de seus diretores
e proprietários que incansàvelmente põe as páginas
de sua publicação ao alcance de todos e principalmente
no afã de divulgar nossa arquitetura.

O I.A.B. tem tido assim a acolhida mais desinteres-
sada, ao mesmo tempo eficiente, pois onde quer que
atinja um exemplar da revista - sabem todos que a
maioria dos países do mundo a recebem - estará o
Instituto de Arquitetos noticiando seus problemas, seus
anseios, suas conquistas.

Nestes 50 números, todos os assuntos de maior rele-
vância e, por assim dizer, desde a mais simples notícia

NOS S O B O L E T M

até o concurso de proetos. o mais grandioso, foram
colocados em destaque neste boletim que já é uma
instituição nas atividades do I. A. B. de São Paulo.

O grupo de arquitetos atuais redatores dêste bole-
tim, bem como os outros colegas que por aqui passa-
ram, congratula-se, nesta feita, com a diretoria do Ins-
tituto, com a revista Acropole, com todos os colegas
que eventualmente têm colaborado com esta publi-
cação, augurando a êste porta-voz dos problemas de
arquitetura e de urbanismo, das inquietudes do arqui-
teto como homem e como profissional e das dificulda-
des dessa profissão, que continue sempre na defesa da
closse ampliando seu campo de otividodes e trabalhan-
do cedo vez mais em profundidade e realismo para
que a posição do arquiteto se imponha, como deve ser.

Estes continuam sendo o espírito e o nível de com-
preensão que norteiam o trabalho do grupo ctuol de
redatores.

Para bens ao I. A. B. de São Paulo.

Notícias da Secretaria

Despertou qronde interêsse entre os arquitetos o cur-

so de Geografia e Urbanismo realizado em nossa sede,

que se encerrou no dia 28 de maio p. passado.

•
Estão prontos os diplomas conferidos aos alunos que

tiveram um mínimo de 80 % de frequência no Curso

de Estruturas, recllzcdo de 14 de outubro a 11 de no-

vembro do ano passado. Os interessados poderão re-

tirá-Ios na sede do IAB.

•
Inaugurou-se no dia 4 de junho, no salão de expo-

sições do I. A. B. a mostra de trabalhos dos arquitetos

pintores, que expuseram obras de arquitetos que se

dedicam a pintura, desenho, ete. No próximo boletim

daremos outros deta Ihes desta exposição.

O 24.0 CONGRESSO INTERNACIONAL DE HABITAÇÃO
E PLANEJAMENTO URBANO

Entre 31 de agôsto e 6 de setembro, será celebrado
em l.ie]o, Bélgica, o 24.0 Congresso Internacional da
Federação lnternccionol de Habitação e Planejamento
Urbano.

O temário do Congresso versara sôbre problemas de
habitação e planificação regional, de otuolidode cres-
cente em todos os países do mundo. Os trabalhos
apresentados reunirão um inquérito anteriormente dis-
tribuidos em todos os países participantes. O tema
principal se dividirá nos seguintes aspectos: caractéres,
objetivos, proposições e reolizcçôes dos planos regio-
nais; problemas da habitação rural na planificação re-
qiono], métodos de trabalho ete.

Entre os mêses de julho a setembro se exibirá ao
público, na mesma cidade, uma exposição sôbre "o
homem na região, na cidade e no lar". Esta exibição
tem por objetivo ilustrar o teme central do Congresso.

Para maiores informações dirigir-se à International
Federation for Housing and Town Planning, Laan Copes
van Cattenburgh 123, The Hague - Holanda.



CONGRESSO MUNDIAL DA FAMfuA localização de serviços sociais primários ao alcance das fa-
mílias que habitam os respectivos grupos;
segregação que deve evitar-se, de ambientes, raças e idades;
o clojcrnento de pessoas isoladas, dos anciães, dos [ovens.
dos solteiros de idade média. Sua inserção na vida das
famílias.

b) Os imóveis.
Mais do que os prédios demasiadamente grandes, semelhantes

a quartéis, são de desejcr grupos de habitaçães formadas por edi-
fícios de apartamentos de alguns andares.

Um número mínimo e máximo de habitações favorece a conser-
vação, dá ao conjunto um caróter familiar, inclusive de comunida-
de, e equilibra as diferentes pressões sociais.

c) As cidades satélites, as cidades dormitório ou a recupe-
ração dos centros das cidades.

2 Adaptação da capacidade da habítação às dimensões da
família e à suo forma de vida.

A proporção das dimensães e do custo da habitação às di-
mensães da família. Determinação do aumento destas di-
mensões e dêsse custo por unidade de que venha a aumen-
tar o efetivo familiar.
A difícil noção dos recursos nos grandes grupos.
A necessidade de estudos sistemáticos das necessidades.

- A distribuição interior do habitação e seu reflexo na vida de
seus ocupantes.

- Os limites do "confôrto" dentro da simplicidade.
- A atribuição e distribuição das habitaçães populares, mu-

danças e transferências.
3 - Definição do preço verdadeiro de uma habitação.
A definição do preço verdadeiro de uma habitação, desde o

ponto de vista dos poderes públicos e do interêsse geral, êste
preço deve estimar-se não só pela soma dos gastos de construção
propriamente dito, senão pelo total dos gastos privados e públicos
que ocasionará à vida de seus ocupantes satisfazendo normalmente
as suas necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais sob o triplo
ponto de vista individual, familiar e social.

4 - Financiamento da habitação de acôrdo com os recursos fa-
miliares.

- Relação enlre o custo da habitação e o orçamento familiar
e o nível de vida da família. Percentagem dos gastos com
a habitação sôbre os recursos totais da família e em que
medida podem incidir tais gastos, razoàvelmente, sôbre os
mesmos orçamentos.
Determinação do apoio que deve ser dado à coletividade
visando torná-Ia em condiçães de poder arcar com os encar-
gos de uma moradia compatível com as suas necessidades.

5 - Problemas sociais e familiares da habitação no meio rural
artesão.

A organização Mundial dos Organismos Familiares
convidou a União Internacional de Arquitetos a parti-
cipar do Congresso Mundial da Família que realizou-se
em Paris, entre 16 e 23 de junho do corrente ano.

Da terceira seção de trabalhos coletivos do con-
gresso, constou o seguinte ternór io

ASPECTOS FAMILIARES DOS PROBLEMAS DA HABITAÇÃO

Se urgente é construir, não menos importante é não construir
qualquer habitação, pois, se para se ter um abrigo basta ter um
teto, para se clojcr famílias é preciso que ho]c habitações que
favoreçam o desenvolvimento de cada um dos seus membros.

Dizia-se que o fim da habitação era permitir uma "vida fami-
liar sem conflito; ho]e se considere que a habitação deve res-
ponder às múltiplas necessidades - fisiolágicas, psicológicas e so-
ciais - das famílias.

Antes de buscar as grandes linhas de uma autêntica política
da habitação, deve-se estudar primeiramente os inconvenientes de
uma habitação defeituosa.

INCONVENIENTES DE UMA HABITAÇÃO DEFEITUOSA

Inconvenientes da cocb.toçdo. especialmente para casais [ove ns.
Inconvenientes dos grupos de habitações muito baratas ou super-
habitadas para a vida física e moral das crianças, assim como
paro os pais, tendo em vista as pressões sociais que sofrem.

POR UMA AUTÊNTICA POLíTICA DA HABITAÇÃO FAMILIAR

1 - C urbanismo em função das necessidades familiares.

a) Situação das construções.

A vida física, psicolágica e moral das famílias pode ser ou não
favorecido pela situação das construções; daí a importôncia de,

espaços verdes perto das habitações em que se reservarão
zonas para os adultos (jardins e hortas) e zonas para crianças;

isolamento das fábricas ruidosas ou insalubres;

proximidade dos meios de transporte, comércios, escolas e
demais elementos da vida social;

distância dos pontos de trabalho;

Sã concepção dos serviços comuns residenciois.

CASSIO M'BOY Ao lado de trabalhos primitivos, como "Nossa Se-
nhora Bonita", "Mãe d'Água" etc., encontramos ou-
tros caminhos tentados por Cassio M'Boy. Uma maior
perícia no uso de tintas levou-o a tratar certos fundos
substituindo os tons pálidos de parede caiada por
tons esmaecidos que emprestam um caráter algo sur-
realista às telas ("Ausência" por ex.).

Esta maior elaboração no uso das tintas e no trata-
mento dos fundos pode ser encontrada em diversas
obras de caráter diverso. O "Fuxico", por exemplo já
se aproxima dum realismo guttusiano (da pior época).
Alguns trabalhos em bico de pena (Volta da Missa)
igualmente revelam preocupação do pintor em achar
caminhos novos ... e eruditos.

Pensamos mesmo que, na medida em que Cassio
M'Boy desenvolver sua pesquisa e realizar trabalhos
conduzidos não apenas pela intuição de um "primitivo",
- poderá surgir o perigo de sua pintura primitiva
se transformar em maneirisma não mais expontâneo.
Sua sensibilidade poderá, no entanto, fazer superar a
eventual crise e levar sua pintura a um novo plano,
a uma nova síntese, inevitável em todo artista e que
fará com que o lirismo dêste pintor se expresse em
novo nível de realizações.

A Galeria das Folhas apresentou-nos a II e certa-
mente a mais eclética mostra de Cassio M'Boy. A ex-
posição deu-nos a impressão do pintor estar prestes
a enveredar por caminhos novos já escolhidos através
uma pesquisa e experiência plástica e não mais por
mera intuição.

O primitivismo de M'Boy é o de um contador de his-
tórias, um cronista que, - à semelhança do homem
que gravava e pintava as grutas, empresta à suas obras
um caráter utilitário, realista.

O lirismo das suas obras primitivas vem da ausên-
cia de barreiras entre o real e o místico, êste adqui-
rindo as roupagens do cotidiano, os mitos, o supra-
natural é encerrado numa série de fatos simples, é
obrigado a participar, a lenda transforma-se em crô-
nica.

Este "aprisionamento" do supra-natural confere o
caráter realista das obras primitivas em geral (como,
aliás sucede nos trabalhos infantís ou do poleolltlco),
arte de pensamento em que são mais retratadas as
características conhecidas das personagens, do que
uma elaboração formal complexa. A expressividade
nos vem mais da crônica que da elaboração plástica
abstrata. Jorge Wilheim
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ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA E ESTUDOS URBANíSTICOS DA F.A.U.U.S.P.

• Conforme noticiamos foi assinado um Convênio
entre o Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, a Secretaria da Viação através do Dep.?
de Obras Sanitárias e as Prefeituras das Estâncias de
Sta. Rita do Passa Quatro, Socorro, Águas da Prata,
Campos do Jordão e São José dos Campos para a
elaboração dos Planos Diretores das referidas Estâncias.

Várias providências já foram adotadas a fim de dar
início aos trabalhos. Entre elas, destaca-se a que esta-
belece o Convênio de que cabe ao município a contra-
tação de um arquiteto ou engenheiro.

• A Prefeitura de Águas da Prata contratou o ar-
quiteto Alberto Carlos Araujo.

• A Prefeitura de Sta. Rita do Passa Quatro con-
tratou o arquiteto Luiz França Roland.

• A Prefeitura de Socorro contratou o engenheiro
Lazaro Domingues de Oliveira.

• A Prefeitura de São José dos Campos os arqui-
tetos Flavio Alberto de Souza Reis e Elizabeth de Sou-
za Reis.

e Esses profissionais foram contratados especial-
mente para elaborarem os respectivos Planos Diretores.
Cabe a êles a composição das Comissões Técnicas e
de Planejamento locais, a coleta de informações bási-
cas e a coordenação de todos os elementos necessá-
rios à real ização dos Planos.

e O Centro, dará a orientação geral, supervisio-
nando os trabalhos e prestando tôda a assistência téc-
nica.

e O recobrimento aerofotográfico dos Municípios
e aerofotogramétrico das respectivas sedes já foi pro-
vidênciado, estando os trabalhos em plena execução.

• O Centro já contratou os serviços de quatro ar-
quitetos pesquisadores a fim de fazer um levantamen-
to geral das condições existentes em todos os Municí-
pios objeto do Convênio, base estatística imprescindível
para um bom planejamento, que são os seguintes: ar-
quiteto Celso Monteiro Lamparelli, arquiteto Domingos
Theodoro de Azevedo Neto, arquiteto José Arnaldo
Pitton, arquiteto Mauricio Rosenbaum. Estes profissio-
nais dotados de larga experiência nesse tipo de tra-
balho, já colaboraram com a equipe que elaborou o
levantamento do Município de São Paulo.

• Nos primeiros dias de maio foi assinado outro
Convênio entre o Centro, o D. O. S. e as Prefeituras
das Estâncias de São Sebastião, Caraguatatubo, Ilha
Bela e Ubatuba, pelo qual - à vista da falta de ver-
bas no orçamento dêste ano, para os levantamentos
aerofotográficos e aerofotogramétricos - o Centro se
incumbe de propôr uma legislação visando a prote-
ção das riquezas naturais da flora e fauna bem como
a preservação dos monumentos de valor histórico exis-
tentes nessa parte do litoral norte do Estado.

• Neste sentido, já entrou em entendimentos com
os arquitetos Eduardo Kneese de Mello e Nestor Gou-
lart Reis Filho respectivamente professor e assistente
da Cadeira da Arquitetura do Brasil da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, para que os mesmos, auxi-
liados por uma equipe de três arquitetos e estudantes,
orientem os trabalhos referentes à preservação do pa-
trimônio histórico dessas Estâncias.

•• O Professor Dr. Ary França, Diretor da seção
de Geografia Humana do Departamento de Geografia
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni-
versidade de São Paulo se propôs, juntamente com seus
alunos, a colaborar nesses estudos na matéria de sua
especialidade.

• O Professor Heraldo Barbuy, assistente da Ca-
deira de Sociologia Econômica da Faculdade de Ciên-
cias Econômicas e Administrativas da Universidade de
São Paulo foi devidamente autorizado pelo Magnífico
Reitor para cooperar com o Centro nos estudos socio-
lógicos.

• O Professor Lucas Nogueira Garcez, catedrático
da Cadeira de Hidráulica e Saneamento da Escola Po-
litécnica da Universidade de São Paulo e seus assisten-
tes, com a colaboração dos alunos do V ano da mesma
Escola, está realizando os estudos referentes ao desen-
volvimento demográfico das Estâncias.

• Nas pesquisas das Estâncias de São José dos
Campos e Compos do Jordão, o Professor Augusto l.eo-
poldo Ayroza Galvão, Diretor da Faculdade de Higie-
ne e Saúde Pública da Universidade de São Paulo e
Professor da Cadeira de Epidemiologia colaborará no
sentido de oferecer um estudo geral da parte higiênico-
sanitária.

&I O Centro já entrou em entendimento com a Es-
cola Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo no
sentido de que haja colaboração efetiva desssa Esco-
la na elaboração das cartas pedológicas e edafológicas
das áreas rurais das Estâncias de Convênio.

e A Reitoria da Universidade tendo na devida con-
ta o alto interêsse universitário na realização dos pia-
nos referidos pôs à disposição do Centro os meios de
transporte necessários para a realização das pesquisas.

e Estiveram em visita neste mês, ao Centro para
tratar de assuntos ligados aos trabalhos ora em estudo,
as seguintes possôas:

Dr. Hely Meirelles - Juiz de Direito de São Carlos
e autor da obra "Direito Municipal Brasileiro" que co-
lcboro nos estudos de legislação urbanística.

Grupo de estudantes uruquoics da Faculdade de Ar-
quitetura de Montevideo.

Arq. Guaracy Pimentel, Arq. Ariosto Mila e Arq. Ful-
vio Smilori.

C R O Q U S DOS F A TOS trabalho Carlos Sarthou também relaciona algumas es-
tátuas decorativas de mármore e de ferro, espalhadas
em vários logradouros da cidade, simplesmente orna-
mentais e alegór icas.
•• De iniciativa da Porto Editora, de Porruqol, anun-
cia-se a publicação de uma Coleção Luso-Brasileira,
que pretende reunir estudos sôbre aspectos históricos,
geográficos, sociológicos e culturais dos dois países.
A coleção será dirigida pelos professores Antonio Mar-
rins Afonso e Vicente Tapajós, que inaugurarão a série
com volumes de História de Portugal e do Brasil, res-
pectivamente. Os livros serão do tipo "pocketbook" e

• Carlos Sarthou realizou interessante trabalho que
Leo Editores publicaram com o título de 'As estátuas
do Rio de Janeiro". Trata-se de um verdadeiro inven-
tário das estátuas da capital da República, que são
em número de 43 das quais 5 equestres, 4 sedestres e
o restante de pedestres, conforme explica Carlos Sar-
thou. O autor estuda a simbologia das estátuas, pro-
curando despertar no leitor o interêsse em conhecer
todo o sentido das mesmas, desfilando ainda todos os
dados técnicos e históricos que consegiu reunir. Nesse



terão divulgação simultânea no Brasil e em Portugal.
A estes dois primeiros volumes seguir-se-ão outros só-
bre língua portuguêsa, folclore brasileiro, geografia do
Brasil ete.
• Por ocasião do IV Congresso Histórico Municipal
Interomericano em Madrid e Barcelona, e por inicia-
tiva dos arquitetos José M. Arrarte e Eduardo Canas
Abril de Cuba, do Arq. Mario J. Buschiazzo e prof.
Carlos Mouchet da Argentina, foi proposto ao Instituto
de Estudios de Administración Local para que, com a
cooperação do Instituto Interamericano de História Mu-
nicipal, prepare e organize a estrutura e programas
de estudo do Instituto íbero-americano de Urbanismo,
com sede em Madrid.
• Está sendo estudada, em Paris, a formação do Con-
selho Internacional de Artes e de Letras, reunindo, atra-
vés de uma comissão de ligação, tôdas as atividades
artísticas de tôdas as partes do mundo. Os cinco prin-
cipais órgãos interessados na formação do Conselho
são: o Instituto Internacional do Teatro, o Conselho
Internacional da Música, a Associação Internacional da
Música, a Associação Internacional das Artes Plásticas,
o P. E. N. Clube Internacional (que reúne os escritores)
e a União Internacional dos Arquitetos.
o Nelson Costa, inicia com seu livro "Rio de Ontem
e de Hoje", para Leo Editores, a Coleção Estácio de Só,
que objetiva reunir em seu acêrvo livros de há muito
esgotados e publicar outros sôbre a cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro. tste volume enfeixo uma
série de pequenos ensaios históricos - 180 ao todo -
sôbre múltiplos aspectos da cidade, abordando, 10-
gradouros, igrejas, museus, figuras antigas, tipos po-
pulares, festas, fatos e problemas que chegam, muitas
vêzes, a serem de hoje mesmo, tal a sua integração na

estrutura da paisagem urbana, como o do abastecimen-
to e da distribuição de gêneros. Acompanham o texto
várias fotografias antigas e flagrantes devidos às obser-
vações de E. Rensburg.
• Os admiradores das artes em geral se interessarão
por ler "Memories of a Lifetime" (As Memórias de uma
Vida - Editôres Simon & Schuster, Nova lorque). Tra-
ta-se de uma autobiografia em que Alma Mahler con-
ta a influência que 4 artistas tiveram em sua vida: seu
pai, o pintor da côrte austro-húngara Emil Schindler;
seu primeiro marido, o compositor Gustav Mahler; seu
segundo marido, o arquiteto Walter Gropius e, final-
mente, seu terceiro marido, o teatrólogo Franz Werfel.
• Acaba de ser instituído junto à Reitoria da Univer-
sidade do Rio Grande do Sul um Escritório Técnico,
com a finalidade de realizar os estudos preliminares da
planificação da futura Cidade Universitária, a ser cons-
truída no Morro Santana.

Para constituir a equipe de técnicos do novo órgão
especializado, que se acha diretamente subordinado
ao reitor, foi designado um grupo de arquitetos e ur-
banistas integrantes do corpo docente da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo.

Caberá ao Escritório Técnico a incumbência de ela-
borar os inquéritos prévios destinados à fixaçõo do
programa da Cidade Universitária, o estabelecimento
do partido geral a ser adotado, a orticulação daquele
núcleo com o Plano Diretor de Pôrto Alegre, especial-
mente no que se relaciona ao sistema viário e ao tra-
tamento das áreas verdes.

Executada a primeira fase da plan ificação, o Es-
critório passará a preparar todos os elementos para a
realização dos concursos de projetos que venham a ser
necessários.

PAVILHÃO CENTRAL DE EXPOSiÇÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA ARQUITETURA SOVIÉTICAS

Os colegas que forem a Moscou por ocasião do
Congresso da UIA, terão oportunidade de visitar o pa-
vilhão que o clichê ilustra. Trata-se de uma obra que
mostra uma radical mudança na arquitetura soviética.
O projeto foi escolhido em concurso feito em duas
etapas, na última das quais saiu vencedora a equipe
composta dos arquitetos: Filipovska, Somov, lanchenko
e Tsareva, com a colaboração dos engenheiros cons-
trutores: Nikitin e Kassatki.

Destina-se o novo edifício à uma gigantesca expo-
sição da arquitetura e da indústria da Construçõo na
URSS. A estrutura do pavilhão é audaciosa, feita em
concreto. Cobre uma área de 115 x 300 metros com
um vão livre de 70 metros.

O IAB (Departamento de São Paulo) comunica aos
associados interessados em assistir a êsse Congresso da
UIA, que a comissão encarregada da organização da
viagem, está habilitada a fornecer amplas informações,
sôbre preços, passagens ete. A partida da delegação
paulista deverá ser em fins de junho.
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ESTATUTOS DO I.A.B. (continu ação) Artigo 7.° - São direitos dos demais sócios apenas os cons-
tentes dos itens C, D, H, I, J, e K do artigo anterior.

k - fazer por escrito ao Conselho Diretor sugestões do interês-
se da classe, e sustentá-Ias oralmente perante o mesmo Conselho
em suas seções ordinárias enquanto as referidas sugestões cons-
tarem da ordem do dia, porém sem direito a voto;

I - requerer ao Conselho Diretor, convocação da Assembléia
Geral Extraordinária, declarando em requerimento subscrito por
sócios em número nunca inferior a 30, quites com a Tesouraria e
em pleno gôzo de seus direitos cstctutóríos, os assuntos a serem
discutidos, sendo que a Assembléia só se instalará com a presen-
ção de mais de 2/3 dos requerentes da mesma.

Artigo 8.° - São deveres de todos os sócios,

a - efetuar o pagamento de suas contribuições, com pontuali-
dade, uma vez cientes de sua admissão, considerando-se quites
aqueles que não tenham débito com a tesouraria de qualquer men-
salidade, vencida ou vincendo.

b - velar pelo engrandecimento do Instituto, prestando-lhe tôda
a colaboração necessária, com zêlo, probidade, dedicação e espí-
rito cívico;



c - cumprir rigorosdmente tôdcs as disposições que lhe dizem
respeito contidas nestes estatutos, bem como as deliberações e atos
de seus órgõos executivos;

d - participar por escrito ao Conselho Diretor o mudança de
enderêço, tanto comercial como residenciol;

e - oficiar ao Conselho Diretor quando nõo quizer ou não
puder continuar a fazer parte do quadro social, não podendo to-
davia ser concedida suo demissão sem que tenha solvido seus com-
promissos inclusive a contribuição do mês em que Iôr pedida o
demissão, sob pena de ser considerado eliminado nos têrmos dêstes
estatutos.

Artigo 9.0 - São deveres dos sócios titulares:
a - comparecer às Assembléias Gerais e tomar posse, quando

eleitos poro qualquer cargo, nos têrmos dêstes estatutos;
b - aceitar e exercer com desvêlo os cargos ou comissões para

os quais forem eleitos ou nomeados;
c - dor conhecimento 00 Conselho Diretor por escrito e no

prazo de 15 dias, dos motivos que impedirem o aceitação do
cargo ou comissão poro o qual tenha sido eleito ou nomeado.

CAPITULO IV

. § único - Quando se tratar de falta cometido por membro
do Conselho Diretor o aplicação da penalidade, nêsse caso, com-
petirá à Assembléia Geral, após processo regular, entre seus
pares.

Artigo 11.0 - Em matéria disciplinar o Conselho deliberará de
ofício ou em consequência de representação de qualquer sócio
que estiver no gôzo de seus direitos estatutários.

§ 1.0 - No caso de representação o presidente do Conselho
Diretor designará entre os seus pares um relatar, o qual rece-
bendo os papéis examinará, antes de tudo, se o caso é de apli-
cação de peno disciplinar.

§ 2.0 - A deliberação do Conselho Diretor precederá sempre,
de audiência do acusado, notificado para, dentro de 5 dias, apre-
sentar defesa que poderá ser sustentada oralmente por ocasião
do [ulqornento. O prazo para a defesa poderá ser prorrogado
por motivo relevante o [uizo do presidente do Conselho Diretor.

Artigo 12.0 - Será eliminado do quadra sacia I cc.u perda de
todos os direitos, vantagens e prerrogativas o sócio:

o - que fôr candenado pela Justiça Público, por sentença à
qual não caibo recurso ordinário, por qualquer crime que fôr
[ulqo do pelo Conselho Diretor de natureza incompatível com o
decôro e a dignidade da classe;

b - o que deixar de satisfazer os seus compromissos com o
_Depcrtornento durante seis meses;

DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO

Artigo 10.0 - O poder de punir disciplinarmente compete ex-
clusivamente ao Conselho Diretor. (continua)

25 YEARS "SHIKUN" HABIl AÇÕES OPERÁRIAS EM ISRAEL

Um dos aspectos relevantes da formação de Israel
reside no amplo planejamento por que passaram tô-
das as fases do seu desenvolvimento como nação in-
dependente.

Caso talvez único no mundo, de se traçar com pre-
cisão o plano piloto e subsequente plano orientador
do desenvolvimento de um país, Israel constitue atual-
mente uma comunidade em que as asperezas materiais
da região em que se implantou foram, na medida dos
recursos técnicos modernos, amenizadas ao ponto de
se transformar em país econômicamente estável e que
oferece aos seus habitantes um padrão social elevadís-
simo.

Recebemos uma publicação que resume, de mcneho
clara e precisa, por meio de estatísticas, plantas e fo-
tografias, as atividades dos departamentos encarrega-
dos de planejar, construir e arrendar, conjuntos resi-
denciais à operários rurais e industriais.

Inicialmente êste serviço era subdividido em dois de-
partamentos que se prestavam independentemente à
formação de conjuntos residenciais rurais e urbanos.
No ano de 1954 os dois serviços foram fundidos.

Em vinte e cinco anos de serviços prestados foram
construidos dez Cidades Jardim operárias, noventa con-
juntos operários residenciais abrangendo um total de
25.400 apartamentos para 91 .000 residentes.

A foto mostra a Cidade Jardim Kiviat Avoda
- Sôbre dunas de areia ao sul de Tel-Aviv implantou
se em 1933 com um conjunto inicial de 100 casas.
Atualmente conta com mais de 10.000 habitantes, sen-
do sua capacidade máxima avaliada em 25.000 habi-
tantes. Possue tôdas as facilidades de uma cidade se-
tél ite independente.

Kiviat Amal (2). Situada sôbre colinas de clima
ameno perto de Haifa, conta com área de 1.000 re-
sidências individuais. Cada família possue um terreno
de 1.000 a 2.000 m2 para se prover de certos gê-
neros de produção doméstica.

Conjunto típico residencial (3), constituido por edi-
fícios de 3 a 4 pavimentos. Os apartamentos são
equipodos com armarias embutidos, aquecedores e
outras comod idades.
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SÃO PAU L O

Notícias da Secretaria'

ELEiÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR
PARA MEMBRO HONORÁRIO DA A.I.A.

o colega Icaro de Castro Mello recebeu comunica-
ção de sua eleição como Membro Honorário do "Ame-
rican Institute of Architects".

A entrega do respectivo diploma será feita num
almoço a se realizar por ocasião da Convenção do
A .1. A. em Cleveland, Ohio, entre 7 e 11 de julho.

SEGURO COLETIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
DOS CONSTRUTORES, INCLUSIVE RISCOS DE

DESMORONAMENTO

Recebemos proposta para o seguro em epígrafe.
Encaminhada ao Consultor Jurídico, recebeu a mesma
parecer favorável. Nas suas próximas reuniões, o
Conselho Diretor voltará ao exame do assunto.

APROVAÇÃO DE PROJETOS NA PREFEITURA

Recebemos do CREA da ó.? Região ofício comuni-
cando que o Conselho já se manifestou de acordo
com a tese de se adotar a aprovação de plantas na
Prefeitura somente com a assinatura do autor do pro-
jeto. O pagamento de emolumentos e demais taxas
seria feito em outra etapa, na ocasião em que o
proprietário, decidindo construir, vem solicitar a ex-
pedição do alvará e indicar o construtor responsável.

Neste sentido, o CREA já solicitou ao Departamento
de Arquitetura da Prefeitura o necessário estudo.

Boletim Mensal do Instituto de Arquifetos do Brasil

Deptm. de São Paulo N.O 52 Junho de 1958

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

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

De há muito vêm os arquitetos de São Paulo de-
fendendo esta tese. As benéficas consequências da
adoção do novo processo dispensam qualquer co-
mentário.

REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL

Como é do conhecimento dos colegas, o C.O.N.F.E.A.
solicitou dos Conselhos Regionais sugestões para a
atualização da Regulamentação Profissional.

Afim de colaborar em assunto de tão grande im-
portância, o Conselho Superior do I.A.B. está reclizcn-
do reuniões especiais, nas quais são examinadas e
discutidas as sugestões de todos os Departamentos.

Uma vez conseguido um trabalho unificado de to-
das as contribuições recebidas, será o mesmo enca-
minhado aos Creas e ao C.O.N.F.E.A. tsse trabalho
deverá estar terminado até fins de julho do corrente
ano.

CADASTRO DE FIRMAS

Será proximamente divulgado o edital de concor-
rência para exploração do Cadastro de Firmas, COI1-

forme o que foi decidido na assembléia de 27 de
maio de 1958. Conforme se sabe, a patente do ca-
dastro foi cedida por 10 anos ao I.A.B. pelo seu de-
tentor, arq. José Augusto Beiiucci.

Além de outros arquitetos receberam prerruos no
1.° Salão Paulista de Arte Moderna nossos dois cole-
gas do Conselho Diretor, Alberto Botti e Rodolpho
Ortenblad Filho.

CURSO INTENSIVO DE PLANEJAMENTO
E URBANISMO

o I. A. B. Dept. de São Paulo promoverá em fins
de [ulho ou principio de agosto próximos um Curso
Intensivo de Planejamento e Urbanismo que se desti-
na especialmente aos candidatos a postos eletivos nas
cidades do Estado. O curso será ministrado em 10
dias no máximo, com aulas no período da manhã e
da tarde, a cargo de especialistas convidados. E' o
seguinte o programa geral do curso sujeito eventual-
mente a pequenas modificações:

Legislação - Esquema legal brasileiro; União e
Estado; União e Município; Estado e Município; Prin-

cipros legais de interêsse e de jurisprudência firmada
(desapropriação, competência legal em determinados
assuntos referentes a problemas de planejamento ur-
bano etc.). Aulas ilustrativas a respeito de projetos.
de lei ou leis estreitamente ligados a atividade do pla-
nejamento.

Administração - Esquema da organização adminis-
trativa brasileira; Esquema Estado-União; Esquema
União-Município; Orientação para a organização ra-
cional de uma administração municipal; aulas ilustra-
tivas referentes aos contatos com repartições já exis-
tentes e que mantém com o município estreita vincula-
ção na prestação de serviços afetos ao Estado ou à
União (D.E.R., D.O.S., D.N.S., etc.).



que o espaço arquitetõnico é definido por componen-
tes que o tornam específico desta arte (entre outros,
o movimento, a unidade espaço-tempo, a inter-ação
funcional-subjetivismo, etc.). A composição orquitetô-
nica, seria portanto específica em diversos e impor-
tantes aspectos. A residência em questão, é contudo,
moradia e ate1ier de um artista; justifica-se portanto
o efeito procurado e que nós rio parágrafo anterior,
analisamos apenas com intuito polêmico.

O colega Jorge Calligoi apresenta um hospital e
uma maternidade, temas que trazem novo interêsse a
salões cujo grupo maior de trabalhos habitualmente é
de residências. Numa análise por demais rápida, o
hospital pareceu-nos melhor que a maternidade, ape-
sar das rampas existentes no primeiro e cujo emprêgo
em diversos hospitais tem resultado em queixas e mes-
mo acidentes no transporte de macas. Infelizmente
ainda não conhecemos projetos de uma maternidade
que exponha com clareza seu conteúdo; geralmente
são projetadas como "hospitais especializados"; no que
pesem as semelhanças nos serviços gerais, auxiliares,
etc. - o conteúdo sadio, festivo, de uma maternidade,
ainda não foi bem expresso pelos arquitetos nacionais
(nem mesmo, aliás, pelo autor destas notas).

Este ano os estudantes apresentam-se na maioria
com o mesmo tema "Colônia de Férias". Fato curioso:
os estudantes, contràriamente a anos anteriores, são
fàcilmente identificáveis, seja pelo tema acima, se.o
pelo melhor nível atingido pelos profissionais (nas
obres e na apresentação). As "Colônias de Férias"

expostas têm diversas semelhanças; não sabemos se
isto é motivado pela personalidade forte dalgum pro-
fessor ou por alguma pesquisa coletiva ou ainda por
coincidência. A característica que nos pareceu pri-
mordial é a liberação da planta que fica "encaixada"
entre os planos constituidos pelo piso e' pela cober-
tura; há neste princípio geral a apreensão de expe-
riências valiosas dum Breuer, Mies e dos japoneses ou,
entre nós, de obras de Bratke e outros. A disposição
de núcleos de habitação, pátios internos e o entrosc-
mento imprescindível com a natureza, são caracterís-
ticas felizes e comuns. Em linhas gerais, gostamos do
projeto de José Pinto.

Estamos conscientes que, na medida da pequena
profundidade destas notas elas poderão causar algu-
ma polêmica; tão rara é a crítica de arquitetura, tão
vagos os seus conceitos, seu "corpo de doutrina" que
qualquer tentativa neste sentido deve íorçosomente
causar especie. Estas "primeiras patadas" são no en-
tanto necessárias pois o próprio desenvolvimento da
arquitetura não pode prescindir de seus historiadores e
críticos.

Fazemos esta diminuta contribuiçôo, não apenas
como crônica habitual mas também na esperança de
que encontre éco tanto entre colegas de profissão,
como entre críticos e historiadores de arte. A ativida
de dos arquitetos não é esotérica; é parcela viva de
nossa cultura. Pode e deve ser estudada e criticado.

As presentes netos foram redigidos antes da publicação do re-

sultado do [ulqornento poro o premiação.

«Abrigo para piscina»
de Alberto Botei e Marc
Rubin. «Residência em
São Paulo» de Rodolpho
Ortenblod Filho; «Casa
de campo» de Julio J.
F. Neves e «Capela ru-
ral» de José L. Fleury
de Oliveira.

ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA E ESTUDOS URBANTSTICOS DA F.A.U.U.S.P.

8 Dando início aos trabalhos preparatórios para a
execução do Plano Diretor de Santa Rita do Passa
Quatro, arquitetos e pesquisadores do Centro estive-
ram a 2/6/58 naquele município a fim de debaterem
com os membros das Comissões Técnica e do Plano pro-
blemas ligados à Estância. Na oportunidade realizou-
se uma reuniqo na Câmara Municipal, que contou com
a presença do Prefeito Sr. Ivan Meirelles, vereadores,
profissionais e demais elementos interessados no pla-
nejamento, na qual foram apresentados e discutidos
inúmeros problemas locais.

Os arquitetos pesquisadores do Centro iniciaram na-
queles dias a pesquisa preliminar estando a mesma,
nesta data, pràticamente concluida. Com referência
ao levantamento aéreo já nos foi entregue a fotogra-
fia aérea da sede do município. Com o mesmo ob.e-
tivo no dia 16/6/58 os profissionais do Centro visita-
ram o município de Águas da Prata realizando-se ali
uma reunião nos moldes daquela efetuada em Santa
Rita do Passa Quatro.

Os pesquisadores se instalara"m na Estância, dando
início às pesquisas que deverão estar concluídos até



Economia. - Esquema tributário nacional; Fontes da
economia regional e municipal; Energia, comunicações
produção; valor reprodutivo do esfôrço oficial; Receita
e despesa e utilização dos valores potenciais. Aulas
ilustrativas sôbre esfôrço de industrialização; sôbre re-
gionalização, sôbre financiamento reprodutivo, sôbre
economia regional e economia municipal, ete.

Serviços Públicos - Administração e serviços públi-
cos; Serviços públicos e regime de concessões; Energia,
transporte, etc.; Serviços públicos locais (água, esgo-
tos, etc.), Educação, saúde e recreio. Aulas ilustrati-

vos sôbre diferentes tipos de serviços públicos espe-
cialmente aqueles cujo estado carencial é mais notável.

Planejamento e Urbanismo - Planejamento regional
e municipal; Planejamento urbano e obras do Estado
e da Un iôo, Fronteiras imprecisas entre a ação dos
órgãos de diferentes níveis (municipal, estadual e fe-
deral); Serviços preliminares para o planejamento, (le-
vantamento aéreo, cadastro, pesquisas etc.), Urbanis-
mo, seu financiamento e a organização das obras pú-
blicas. Aulas ilustrativas com exposição de planos di-
retores (possivelmente os do Rio Grande do Sul), sõbro
pesquisas, sôbre levantamento aéreo e cadastro, ete.

PRÊMIOS NO 7.° SALÃO PAULISTA DE ARTE MODERNA Ortenblad Filho com "Casa de Fazenda"; pequena me-
dalha de ouro - Rodolpho Ortenblad Filho com "Resi-
dência em São Paulo"; grande medalha de prata -
João Clodomiro de Abreu com "Residência"; medalha
de bronze - José Luiz Fleury de Oliveira com "Capela
Rural"; menções honrosas - Julio José Franco Neves
com "Uma Casa de Campo"; e Manoel Kosciuszko e
P. S. Corrêa com "Colônia de Férias".

Na seção de arquitetura do 7.° Salão Paulista de
Arte Moderna foram outorgados os seguintes prêmios:

1.° prêmio Govêrno do Estado Cr$ 30.000,00 - AI-
berto Botti e Marc Rubin com "Abrigo para Piscina"; 2.°
prêmio Govêrno do Estado Cr$ 20.000,00 - Rodolpho

O SÉTIMO S A L Ã O PAU L S T A D E A R T E

Este Salão iniciou-se de forma ousprciosc. a saber
com um cartaz muito bom, de autoria dos estudantes
de arquitetura Decio Tozzi e P. Antonacio. Bem idea-
do e composto, as únicas críticas que lhe poderíamos
fazer é a ausência duma maior preocupação pelo de-
senho das letras e o tom de amarelo, muito claro para
uma clareza gráfica. Mas trata-se dum "cartaz" na
melhor acepção do têrmo : expressa imediatamente seu
conteúdo, sem tema. Outras novidade que saudamos
com entusiasmo: a introdução do caráter didático,
com monitores e o quadro sinóptico da gênese da arte
contemporânea.

Nos salões anteriores era flagrante o nível mais
elevado da seção de gravura e desenho se comparada
com a de pintura e escultura; especialmente no que
tange ao aprimoramento técnico, ao cspecto de arte-
sanato e profundidade, do trabalho. O sétimo salão
apresenta, na nossa opinião, uma novidade neste as-
pecto de análise: 00 lodo de inúmeras e inevitáveis
improvisações e realizações superficiais, encontramos
numerosas telas em que se patenteio o seriedade e
"quantidade" do trabalho. Obviamente o análise crí-
tico não se fundamenta na parte artesanal da obra.
Mas, se desejarmos que no campo das artes plásticas
apareçam em número crescente, os militantes que im-
põem sua profissão - parece-nos natural saudar êste
aspecto novo na série dos salões oficiais. Parece-nos,
por exemplo, que as telas abstracionistas de Emilio
Mallet e Elide Mozegli revelam um cuidado e um bom
gôsto cromático digno de nota; as telas de Di Prete
denotam claramente o artista que busca e trabalha.
Diversos outros expositores insistem em reíozer cami-
nhos de há muito repisados; é o caso de Douchez com
obras que lembram vagamente um Magnelli, ou os
pontilismos pastosos de Ohtaque e Yayanagi, ou ainda
as rígidas composições fracamente "mondrionescos" de
Castelo Branco e outros, Naturalmente há também
aqueles que eternamente, de salão em salão, refazem
o seu próprio caminho, sem muita perspectiva. Resu-
mindo, o conjunto de obras expostas na seção, indi-
cam uma certa elevação de nível e frequência de bom
gôsto. Inegàvelmente uma boa média.

Nas demais seções destacam-se sensivelmente os três
trabalhos de Aldemir Martins, de boa feitura e clara-

MODERNA

Jorge Wilheim

mente denotando um traquejo e uma inspiração de fi-
gura de proa. Gostamos dos guaches de Clara He-
tenyi de bom material cinza, as gravuras de Doroty
Bastos e a litogravura de Marcelo Gasmann. Decep-
cionam os desenhos de Arnaldo Pedroso Horta, perdido
num maneirismo que compromete a composição e a
expressividade.

Na seção de arte decorativa, de rôo difícil concei-
tuação, há duas cerâmicas grandes de interêsse, são
de autoria de Sergio B. da Fonseca Ribeirão. As es-
culturas pareceram-nos bastantes fracas.

A seção de arquitetura, a exemplo da de pintura,
nos surpreendeu agradàvelmente, por diversos motivos.
Há razoável número de trabalhos; estes geralmente
são bem apresentados; é fácil diferenciar o trabalho
acadêmico do profissional; e, finalmente, há obras bo-
nitas. Antes duma análise mais detida não custa le-
vantar novamente o problema: como deve ser uma
exposição de arquitetura? Há no sétimo salão, al-
gumas respostas expontâneas e parciais: o leigo vé
melhor e apreende algo do esplrito, quando se lhe
mostra arquitetura em maquetes e fotografias coloridas
e grandes.

Dos trabalhos apresentados gostamos especialmente
do abrigo para piscina, dos colegas Rubin e Botti, be-
neficiado por uma implantação paisagística bonita;
trata-se dum trabalho simples, bem adequado e de
muito bom gôsto. A capela rural de José Luiz Fleury
de Oliveira é muito feliz e consegue com um procurado
ascetismo de meios, criar uma atmosfera, um ambiente
adequado. Achamos ainda interessantes as residências
de Rodolpho Ortenblad Filho, especialmente a menor,
com bons detalhes de madeira e circulação bem resol-
vida. Os colegas Zmekhol e Anhaia Meio apresentam
uma residência bem composta.

A residência apresentada pelo colega Castelo Bran-
co tem um enorme painel na fachada; sua composição
construtivista, muito de acôrdo com a tendência plás-
tica dêsse arquiteto, tem implícito uma problemática
digna de discutir: até que ponto pode o espaço ex-
terno moldado pela arquitetura ser composto segundo
os mesmos preceitos das demais artes plásticas, quase
como um desenho bi-dimensiónal? Em principio nos
colocaríamos contra esta conceituação pois nos parece



o fim do corrente mês. As conclusões dos trabalhos
serão divulgados oportunamente.

O levantamento aéreo da Estância, a cargo da
Vasp, já foi iniciado. A emprêsa já efetuou o vôo
de todo o município.

No dia 18/6/58 os mesmos elementos do Centro
visitaram a Estância de Socorro a fim de tomarem con-
tacto com os problemas objeto do próximo trabalho.
• O levantamento aéreo do município de Socorro
também já foi iniciado.

• Estiveram em visita ao Centro: Dr. Ely Meirelles;
Arquiteto Ismael Campos Jr. e engenheiro Adonis Mai-
tino membro da Comissão do Plano Diretor de Jaú;
Arquiteto Flavio Alberto de Souza Reis, da Prefeitura
Municipal de São José dos Campos; Engenheiro Lazaro
Domingues de Oliveira membro da Comissão Técnica
do Plano Diretor de Socorro; Arquiteto Alberto Carlos
Araujo membro da Comissão Técnica do Plano Diretor
de Águas da Prata; Sr. Geraldo Osório de Figueiredo,
Prefeito de Campos do Jordão.

INSTITUTO REGIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS DE
URBANISMO

CONCURSO INTERNACIONAL PARA O MONUMENTO
EM AUSCHWITZ

CONCURSO INTERNACIONAL PARA UM MONUMENTO
A BATTLE EM MONTEVIDÉO

Foi muito concorrida a participação à êste concurso,
inscrevendo-se 426 participantes com um total de 371
projetos, que vieram de 36 países, inclusive o Brasil.
A escolha dos prêmios é realizado em 2 etapas, ca-
bendo na 1.0 a escolha de 7 anteprojetos. O juri es-
colheu os seguintes, que foram considerados os mais
representativos ao caráter do campo de concentração:

Oscar Hansen, Polônic. Julio Lafuente, Itália; Mar-
cello Mascherini, Itália; Alma Szapocznikow, Polônia;
Olamizio Vitale, Itália; Helmut Wolff, Alemanha e An-
drzej Wroblewski; Polônia. Os vencedores apresenta-
rão novo material, mais completo, afim de ser esco-
lhido o primeiro prêmio. O júri é composto de Odette
Ellnc. Giuseppe Perugini e Jacob Bakema, representan-
tes da U.I.A.; Henry Moore; August Zamoyski e Pierre
Courthion.

Na triagem que está sendo procedida pela Organi-
zação dos Estados Americanos, no programa de coope-
ração técnica do mesmo órgão, tendo em vista a possi-
bilidade de incremento de projetos aprovados, figura
como possível de inclusão no programa a ser executado
em 1959, o da criação do Instituto Regional de Estudos
Avançados de Urbanismo, no Brasil.

Para o estudo das possibilidades do nosso país para
a instalação dêsse órgão, o Ministério das Relações
Exteriores, por intermédio da Comissão Nacional de
Assistência Técnica, está estabelecendo contato com os
organismos brasileiros cujas atividades têm relação com
os objetivos colimados pelo referido Instituto.

As bases para êste concurso, que só agora foi apro-
vado pela U .1. A., poderão ser obtidos das represen-
tações diplomáticas uruguais ou com os organizadores :
Comisión Nacional pro Monumento à Battle, 25 de
Mayo esq. 1.0 de Mayo, Montevideo, Uruguai. A en-
trega do material deverá ser efetuada até 15 de De-
zembro vindouro, quando serão escolhidos 5 ante-
projetos, entre os quais, em data posterior, será esco-
lhido o 1.0 prêmio. Cada um dos 5 anteprojetos será
contemplado com 8.000 pesos uruguaios, sendo os prê-
mios da segunda apuração: 20.000 pesos para o 1.0
prêmio, 10.000 para o 2.0 e 5.000 para o 3.0.

CURSO DE EXTENSÃO DE HABITAÇÃO RURAL
NO BRASIL

NO TA

O Govêrno brasileiro, por intermédio de sua dele-
gação na Organização dos Estados Americanos, pediu
ao CINVA (Centro Interamericano de Vivienda) que or-
ganize um Curso de Extensão de Habitação Rural em
nosso país. O CINVA está estudando o programa, o
qual será em colaboração com entidades como a Asso-
ciação de Crédito e Assistência Rural, Serviço Especial
de Saúde Pública, Fundação da Casa Popular e outras.

Com êste curso, se dará a mais ampla difusão de
conceitos e métodos de cçõo em matéria de habitação
rural, assim como preparação de pessoal especializado,
com participação de 50 alunos durante 3 meses. Diri-
girá o curso o Arq. Ernesto E. Vautier, com a colabo-
ração do sociólogo rural Orlando Fals-Borda e a as-
sistente social Josephina Albano. O curso terminará
com uma exposição pública do trabalho realizado e
conferências no Rio e São Paulo.

A exposição de arquitetos pintores que se reali-
zou na sede do I. A. B. em junho teve a partipação
dos seguintes colegas: João F. Balzi, Ari de Queiroz
Barros, Sergio A. M. D'cvilo, Kurt Hollander, Oscar
Lafer, Rino Levi, Philipp Lohbauer, Guilherme Malfatti,
Ariosto Mila, José M. da Silva Neves, Victor Reif e
Samuel Roder.

ESTATUTOS DO I . A . B. (continuação) § único - O socio incurso em qualquer dos penalidades cons-
tantes dêste artigo não ficará isento do pagamento de suas
mensalidades.

Artigo 15.0 - Perderá o seu mandato o membro do Conselho
Diretor que,

a - deixar de tomar posse de seu cargo 30 dias após o re-
cebimento da notificação de sua eleição, salvo caso de ausência
ou moléstid comprovada;'

b - deixar de comparecer a três sessões consecutivos, sem justi-
ficar previamente essas faltas aos demais membros;

c - deixar de comparecer às Assembléias Gerais salvo caso de
fôrça maior comprovada;

d - exceder-se, com prejuízo do Instituto, no Exercício dos
cargos ou encargos que lhe fôrem confiados;

e - agir com negligência no desempenho de suas funções.

Artigo 13.0 - Serão readmitidos sem formalidade alguma os
sócios eliminados, conforme as disposições da alínea B do artigo
anterior, uma vez que solvam seus compromissos até a data da
sua readmissão.

§ único - Nos demais coses os sócios eliminados só poderãa
ser readmitidos por decisão da Assernbléio Geral e deverão solver
todos os seus compromissos até a data da readmissão.

Artigo 14.0 - O Conselho Diretor suspenderá do gôzo de seus
direitos até 90 dias, segundo' a gravic;Jade do fato, a sócio que,

a - infringir qualquer disposição dos estatutos sociais;
b - faltar ao respeito ou ofender, no recinto social, os mem-

bros dos poderes constituídos ou qualquer sócio;
c - representar a Departamento ou manifestar-se em seu no-

me sem a expresso incumbência da Conselho Diretor; (continua)
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Revista das Revistas

WERK - N.o 7 -. 1957 - Suissa

Publicação excelente sôbre arquitetura, artes apli-
cadas, desenho industrial, pintura é escultura. A
residên~:a de encosta do Arq .. Ernest Brantschen apre-
senta, dentro de recursos normais, uma solução con-
temporônea sóbria e plàsticamente satisfatória. A
grande sola de ester oferece uma solução espacial
em que as vór ics zonas de estilização são delimi-
tadas por duas lareiras e a escoda 90 mezzanino .

Trabalhos de Max Bill são apresentados num ar-
tigo de Will Grohmann onde se nota o efeito da
sintese na concepção de esculturas, objetas de uso diário e arquitetura .

.;

L'ARCHITECTURE FRANÇAISE - N.o 183/184 - França
it.

Número dedicado inteiramen-
te 'às habitações coletivas recen-
te~ente construídas na FrGlnço,
para fazer face à' eno.,..r;;e es-
cassez .de habitações. que cíndo
persiste naquele pais.

E' substancial a quantidade
de conjuntos dé blocos residen-
(IOIS em áreas desimpedidas,
ande se nota uma certo libera-
lidade elogiável na previsão de
porques e estacionamentos. Fo-
to à. esquerda.

À direita 3 unidades em Nan-
terre dos o rqs. Zehrfuss, Sebag
e Faure. De u'a maneira geral,
9 padrão arquitetônico é ra-
zoável, si bem que nota-se a
ausência de pesquisa cair) novos
materia,is e técnicas.

Apesar da França con-
tar com os exemplos das
. unidades de habitação de
Marselha e Nantes (arq.
Le CorbusierJ, poucos são
os edifícios que apresen-
tam soluçães em pilatis.

A altura média do mai-
oria dos prédios é de. 6
ou 8 pavimentos sendo
poucos aqueles com mais
de 12 andares. Arqs. Bor-
de íx, Gages e Grimal.

L'ARCHITETTURA Cronache e Storlo - N.o 21 - Itália

Esta publicoção, dirigido pelo conceituado historiador, crítico e ar-
quiteto Bruno Zevi, situo-se entre os melhores publicaçães atuais sôbre
arquitetura. .Material atual e selecionado, apresentação perfeito e
análise crítica profunda, são os elementos principois do valor de
"L'Architettura".

Neste número destaco-se o projeto do Santuário de Siracusa, dos
Arquitetos Michel Andrault e Pierre Parat, vencedores do concurso
internacional instituido para selecionar o melhor anteprojeto daquele
edifício religioso.

O monurnentcl, o simbólico e o ínéd.to. prevaleceram sôbre outros
fatores na escolha dêsse projeto. Colocando todos os serviços no sub-.
solo da catedral, conseguiram os arquitetos um templo com aproxi-
madamente 90 metros de diâmetro e 120 de altura.

/'. estrutura é formada por 20 nervuras dispostas radialmente nas
quais se inserem lâminas horizontais de cimento, no intervalo entre
os quais entra a luz diurna e instalam-se os refletores de luz noturna.

..- .

I
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Notícias da Secretaria

CONCURSO DE ANTEPROJETO PARA O CITY HAll
DE TORONTO

Escolhidos os oito competidores para a 2.° etapa
do Concurso, representantes dos Estados Unidos, Aus-
trália, Finlândia, Canadá e Dinamarca: I. M. Pei &
Associates, New York. Frank Mikutowski, South St.
Paul, Minnesota; William B. Hayward, Ann Arbor, Mi-
chigan; David E. Horne, Toronto, Canadá; Viljo Rewell,
Helsinki, Finlândia; John H. Andrews, (Austrália) Com-
bridge, Mass. e Halldor Gunnlosson & Jorn Nielsen,
Copenhagen, Dinamarca.

•
CONCURSO DE ANTEPROJETO PARA O CENTRO

CTvlCO DE lINDOIA

Está sendo organizado pelo IAB Dpt. de São Paulo
o edital do concurso de Anteprojeto para o Centro
Cívico de Lindoia, atendendo a solicitação do Prefeito
daquela cidade.

•
1.a EXPOSiÇÃO DA ARQUITETURA DO BRASIL EM

BUENOS AIRES

Será inaugurada a 1.° Exposição de Arquitetura
Brasileira em Buenos Aires. Constará essa exposição
de 160 trabalhos, divididas em 3 partes: arte barroca,
arquitetura moderna contemporânea e Brasília. Essa
exposição deverá percorrer outras capitais sul-ameri-
canas.

•
NORMAS MTNIMAS PARA CONCURSOS DE

ARQUITETURA

o Dept. de São Paulo está estudando as Normas
Mínimas para Concursos de Arquitetura, tendo encar-
regado o arquiteto Rino levi para estudar essa nova
regu lamentação.

•
GRANDE PRÊMIO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA

E ARTE

1. L'Architecture di Aujourd'hui resolveu criar o
Grande Prêmio Internacional de Arquitetura e Arte que
será distribuído anualmente a partir de 1959.

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos do Brasil

Deptm. de São Paulo N.? 53 Julho de 1958

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

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

2. O premio poderá ser dado aos autores da
melhor obra assim considerada seja por sua alta qua-
lidade plástica arquitetônica, seja pela feliz integra-
ção da arte contemporânea na arquitetura, seja ainda
pelo conjunto dessas duas qualidades.

3. A competição é intemacional e dela podem
participar tanto arquitetos ou artistas isolados como
equipes de artistas e arquitetos.

4. A escolha será feita entre tôdas as obras pu-
blicados pela imprensa especializada em arquitetura
do mundo, e, quando inéditas, pela apresentação de
um dossier completo que deve ser entregue ao Júri an-
tes de 10 de janeiro de cada ano.

5. O Grande Prêmio será distribuído a 31 de
março de cada ano e, logo seguida, inaugurar-se-á
uma exposição das obras apresentadas para o con-
curso.

6. O Grande Prêmio compreenderá a remessa ao
vencedor de uma obra de um artista contemporâneo,
pintor ou escultor, e oito dias em Paris, de graça, no
hotel Elysées Park, oferta da Société du Rond-Point des
Champs-Elysées.

A obra vitoriosa será divulgado pela imprensa e
pelos órgãos especializados em arquitetura.

7. O Júri será constituído por:
personalidades do Comité da Revista l.'Archi-
tecture diAujourd'hui;
personalidades representando a Revista Au-
[ourd'hui,
uma personalidade indicado pela Société du
Rond-Point des Champs Elysées;
Pierre Vago, secretário da UIA;
um delegado da Associação Internacional de
Artes Plásticas;
uma personalidade indicado pelo Grupo
Espaço.

8. O Grande Prêmio de Arquitetura e Arte será
dado pela primeira vez a 31 de março de 1959.

•
ORGANiZA-SE NO RIO, UM CENTRO DE

PLANEJAMENTO (CENDEPLAN)

Por iniciativa de um grupo de técnicos altamente
categorizados, ligados pelos seus conhecimentos espe-
cializados aos múltiplos aspectos relacionados com o
Planejamento, está em vias de organização definitiva
um Centro de Planejamento, (CENDEPLAN), tendo por
Hnalidade:



I - Promover a formação de uma mentalidade de
planejamento no país e a aceitação do plarlejamento
integral como uma btividade normal de govêrno em
todos os níveis;

II - Promover a divulgação de idéias e técnicas
de planejamento através de cursos, seminários e con-
ferências;

111 - Realizar estudos e pesquisas de problemas de
planejamento;

IV - Publicar relctórios técnicos, estudos originais
e traduções sôbre planejamento, para distribuiçãc gra-
tuitc ou venda a baixo preço;

V - Fomentar o ensino do planejamento junto às
universidades e outras entidades educativas, cujos currí-
culos comportem o ensino da matéria;

VI - Manter intertâmbio com organizações simila-
res, nacionais e estrangeiras;

VII - Fornecer pareceres técnicos, quando solicita-
dos, a organizações privadas e governamentais e a par-
titulares;

VIII - Manter uma lista atualizada de técnicos em
planejamento, para indicação de nomes a pessoas ou
erltidades interessadas em obter os seus serviços pro-
fissionais.

vês. Um incêndio na madrugada de 9 de julho na
cidade do Salvador, Bahia, destruiu, às vésperas da
inauguração oficial, um dos mais completos teatros do
Brasil. Projetado por uma equipe de arquitetos lidera-
dos por Bina Fonyat, o teatro, peça principal de um
conjunto artístico, caracterizava-se pela originalidade e
sobriedade de solução plástica, resultado de uma plan-
ta simples e engenhosa. Lamentamos profundamente
o ocorrido, esperançosos que se possa cumprir as pri-
meiras declarações do Governador Antonio Balbino -
"será reconstruido imediatamsnte".

•
NOVA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DA BAHIA DO

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

•

Foi eleita, para o próximo biênio a seguinte dire-
toria:
Conselho Diretor:

Antonio Carlos Guimarães
Evano Celestino Gualberto
Zelia Barreto de Almeida
Wilson D'Amarante Moreira
Raul Rodrigues Cajado

Presidente
Vice-Presidente
1.° Secretário
2.° Secretário
Tesoureiro

TEATRO CASTRO ALVES

Consternado os círculos intelectuais e artísticos de
todo país, pela destruição total do Teatro Castro AI-

Conselho Fiscal:
Aurelino Telles de Souza
Affonso Baqueiro Rios
Diogenes de Almeida Rebouças

C R O Q U S DOS F A TOS • Sob os ouspictos da embaixada do Brasil, inaugu-
rou-se no Instituto de Artes Contemporâneas, em Lon-
dres, uma exposição de fotografias das maquetas de
Brasília, proporcionando, assim, aos londrinos sua pri-
meira visão da futura capital brasileira.

A mostra, que já foi exibida em Berlim, Bruxelas,
Milão e Genebra, seguirá ainda para Nova lorque.
• Tem provocado bastante debates, pelo menos na
imprensa, o novo Código de Obras para a cidade de
Recife, que está sendo elaborado pela Divisão de Pla-
nejamento e Urbanismo e que em breve será encami-
nhado aos órgãos técnicos competentes para sua apro-
vação.
• O Ministério da Saúde participou do Congresso In-
ternacional de Arquitetos, que se realizou recentemente
em Moscou, representado pelo Dr. Thomaz Estrela, di-
retor da divisão de obras do D. A.

• Foi inaugurado em fins de julho, a sede do Centro
de Pesquisas em Ciências Sociais, a Av. Pasteur, 431
Rio de Janeiro. tsse Centro de Pesquisas Latino Ame-
ricano, criado entre 1954 e 57, trabalha em colabo-
ração com a UNESCO. Devido a sua fase de orga-
nização, suas realizoções forem poucas, todavia foi
concluida a "Bibliografia sôbre Problemas de Urba-
nismo da América Latina" com quase 400 títulos clas-
sificados e analisados. A divulgação dessa biblio-
grafia, constituíra o 2.° volume da publicação do
Centro.
• Foi inaugurado em fins de julho a Casa do Brasil
na cidade Universitária de Paris. O projeto é de auto-
ria do arquiteto Lucio Costa.
• Provàvelmente no Brasil o VI Congresso Interna-
cional de Arquitetos em 1960.
• Comemorado em 20 de julho, o dia do Engenheiro
Pan-Americano.
• Francisco Manuel Brandão considerado um dos mes-
tres do nosso folclore, acaba de publicar interessante
estudo sôbre o título de "Brasília e o Buritizeiro". en-
riquecido de variada documentação fotográfica. Em
vários capítulos, o autor trata da palmeira e do seu
aparecimento na região da futura capital do Brasil,
apresentando também a evocação histórica da árvore
desde remota antiguidade. No que diz respeito parti-
cularmente ao burití, trata do seu nome, de sua posi-
ç~o na botânica, de seu uso na alimentação, na habi-
tação, no artesanato e sua presença em manifestações
etnográficas e folclóricas.
• O Prêmio Brunner de Arquitetura de 1958, conce-
dido pelo Instituto Nacional de Arte e Letras dos E.U.A.,
foi ganho pelo arq. Paul Rudolph. Vencedores ante-
riores do prêmio foram: Gordon Brunshalft, John Yeon,
Corl Warnecke e Minom Yomcsokl.

BOLETIM DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ACÚSTICA

A Revista Acropole, prestor.do a mais ampla e irres-
trita colaboração às entidades ligadas no campo de
Engenharia e Arquitetura, divulga já há 3 meses o
Boletim Mensal do I.B.A., orientado pelos Dr. Bernardo
Bedrikow, Eng. Roberto Paulo Richter, João Lellis Car-
doso e Orlando Manoel Brogiolo.

tsse Boletim, está divulgando o Curso ele Acústica
Aplicada, dado em 1956, 100 sede do I.A.B., pelo
professor Luiz Garcia Pardo. Na ocasião êsse curso
despertou bastante interêsse, motivo pelo qual cha-
mamos a atenção dos leitores para essa importante
divulgação.

Embora atrazados, auguramos ao Boletim congênere
os melhores votos de progresso.



CONCURSO ( E ESCÂNDALO) D E S A N T O ANDRE'O

o título extremamente "[ornollstico" visa chamar d
atenção e alertar os colegas, como poderão perceber
pelo texto que segue. Foi publicado em meio dêste
ano o edital de' concurso para ariteprojeto de um
conjunto esportivo compreendendo estádio, glnaslo,
piscina, quadras de tênis e tratamento paisagístico. O
patrocinador era a Prefeitura de Santo André. O edi-
tal era razoável, apenas fazendo-se notar a ausência
do I.A.B. na organização do concurso, a ausência de
nomes do júri e especialmente o prazo por demais
curto (quatro semanas! 1 face à complexidade do pro-
blema. Devido a estes fatores, houve participação
limitada e resultados forçosamente menos brilhantes se
compararmos êste concurso 0. outros realizados últi-
mcmente.

Uma obra de arquitetura, na medida em que au-
menta sua importância social adquire valor de sím-
bolo e monumento. No caso do problema em paute,
sua relação com a coletividade (a cidade) parece-nos
porisso constituir-se no ponto de vista fundamental para
uma análise crítica. Surge assim o problema da im-
plantação do conjunto: a imponência e escala da
obra requer um espcço e referências; estas poderiorn
ser obtidos de diversas formas: fazendo surgir subita-
mente uma grande praça e sua arquitetura (tática da
"surpresa", vide Praça S. Marcos em Veneza ou a Co-'

Jorge Wilheim

lunata de Bernini no Vaticano, antes das reformas
"mussolinicnos"), ou criando planos elevados que per-
mitissem vista elevada (vide teatros gregos); ou a gran-
de visual, a avenida de acesso, a grande esplanada.
O projeto vencedor (arqs. Júlio Neves e PedroPaulo
Saraiva) escolheu êste último caminho abrindo coro]o-
samente umo avenida de fundo de vale indo do centro
de Santo André à pr.aça que marca o eixo do con-
junto. O projeto do arquiteto Maurício T. Schneider
isequndo lugar ex-aequo) adotou a segunda possibi-
lidade. Os demais classificados (arq. Lindenberg e
urq. Rubens C. Vlcnr.o. Ricardo Sievers e R. Morales,
segundo lugar ex-aequol pecam pela falta duma clara
conceituação na implantação da obra e sua relação
com a cidade. Muito presos às vias de acesso exis-
tentes (e insuficientes) não resolveram, a nosso ver, de
forma feliz a ligação obra individual - cidade. Indis-
cutivelmente a implantação mcis feliz é a do primeiro
colocado e êste fato seria mesmo suficiente para ga-
rantir sua classificação.

Analisado êste primeiro ponto de vista que consi-
deramos fundamental, - passemos em revista isolada-
mente cada projeto classificado. O arq. Lindenberg
não definiu, a nosso ver, suficientemente as entradas;
o desdobramento dos acessos (numeradas e gerais) por
meio de rampas e circulação pareceu-nos feliz, com
o ingressos principal numa esplanada. A vista sôbre

1.0 Prêmio: Arqs, Julio Neres e Pedro Paulo Sarai1'f1

Arqs. Rubens Carneiro Vianna,
ltiranlo Sierer« (' H. Morales

.Irq, Muuri cio T. Schneider



o lago é solução interessante pois esta parte é passí-
vel de rico tratamento paisagístico; mas esta vista fica
na dependência do que existe mais longe, para fora
do terreno proposto. O projeto dos arqs. Rubens C.
Vianna, Sievers e Morales apresenta certos aspectos
plásticos que teria sido possível desenvolver melhor; o
caráter monolítico dos muros do ginásio, por exemplo,
é extremamente interessante, mas podia ter sido utili-
zado para encerrar o terreno, ou prolongar-se paro
definir a entrada. De qualquer forma só poderia ser
valorizado contrastando-o contra um volume leve e
essencialmente estrutural; não nos parece porisso feliz
terem os autores adotado, igual critério para o estádio,
onde a enorme massa só seria justificável se o acesso
fôsse pela parte superior. Da forma como ficou resol-
vido, as duas massas (do ginásIo e do estódio) que
poderiam ser contrastantes, somam-se e parecem-nos
pesadas.

O projeto do arquiteto Maurício T. Schneider tem
uma boa implantação (acima mencionada) prejudica-
da por plantas não tão bem resolvidas; a idéia fun-
damental não recebeu todo o desenvolvimento plástico
que merecia. O acesso pela esplanada e pelo esca-
daria, aproveita bem o barranco lateral e dá impo-
nência ao conjunto. E' discutível, no entanto, o fato
de obrigar o público a descer e depois a subir nova-
mente; aliás não gostamos das escadas de acesso di-
reto ao estádio que parecem "escorar" as arquiban-
cadas; estas no entanto, são simples e bonitas. Exce-
lente a idéia da grande esplanada, em cota ligeira-
mente mais alta do que o lago, possibilitando colocar
às suas margens, bares, salões e outras dependências
recreativas.

O projeto dos arquitetos Júlio Neves e Pedro Paulo
Saraiva, destaca-se nitidamente dos demais não apenas
por sua feliz implantação, mencionada em primeiro

,
lugar. Seu aspecto plástico apresenta mais unidade
e originalidade que os demais. Deve-se ainda frisar
que tal originalidade não é gratuíta; percebe-se a co-
laboração estrutural recebida (eng. Zuccolo) e o bom
gôsto que afasta formalismos. Do ponto de vista plás-
tico, o estádio é o ponto alto, certamente um dos mais
bonitos até hoje projetados no Brasil. As críticas que
poderíamos formular são passíveis de correção, a sa-
ber: melhor tratamento e aumento do lago; melhor
ligação entre o estacionamento no barranco e a pra-
ça do. estádio; melhor estudo do aproveitamento'·fu·
turo do espaço atualmente ocupado por-urno fábrica;
localização mais precisa do "play-ground"e divisão
mais nítida entre a parte recreotlvo jntcrrnol e diária
e a parte dedicada a público para competlções. :-~

E agora... depois de tôdcs as gíticàs, depois c!çs
elogios e cumprimentos aos vencedores (lntejrcrnente
justificados, aliás) eis uma pequena notícia final: se-
gundo nos consta, o senhor Prefeito Municipal de
Santo André anulou o concurso (!) depois de dias e
semanas de discussões e reticências que tinham como
temo a dificuldade que os organizadores do concurso
alegavam em poder cumprir c combinado pelo edital :
contrato do arquiteto vencedor de acôrdo com a Tabela
de Honorários do I.A.B. ! !! i-\parentemente o pretexto
para a anulação do concurso, no entanto, é o protesto
dum concorrente, contra a entrega do projeto que re-
sultou vencedor, cinco minutos após o prazo! A falta
de dados completos impede-nos de dar opinião mais
profunda ou informações mais detalhadas; estas, aliás,
certamente ocuparão os jornais diários muito antes da
publicação destas linhas. Cumpre-nos apenas assina-
lar o fato, saudar os arquitetos vencedores, e os de-
mais classificados e o júri que escolheu com felicidade
e acerto um projeto, que poderia (e poderá?) vir a
ser um orgulho para Santo André.

D E P O

As obres de Brasília marcam, [untornente com o projeto para o
Museu de Caracas, uma nova etapa na meu trabalho profissional.
Etapa que se caracteriza por uma procura constante de concisão
e pureza, e de maior atenção para com os problemas fundamen-
tais da arquitetura.

essa etapa, que representa uma mudança no meu modo de
projetar e, principalmente, de desenvolver os projetos, não surgiu
sem meditação. Não surgiu como fórmula diferente, solicitada por
novos problemas. Decorreu de um processo honesto e frio de
revisão do meu trabalho de arquiteto.

Realmente, depois que voltei da Europa, após haver - atento
aos assuntos do ofício - viajado de Lisboa a Moscou, muito mu-
dou a minha atitude profissional.

Até aquela época, costumava considerar o arquitetura brasileira
- apesar de suas qualidades inegáveis --' com cerlas reservas.
Acreditava, como ainda acredito, que sem uma justa distribuição
da riqueza - capaz de atingir a todos os setores da população ,--
- o objetivo básico da orquite+urc , ou seja o seu lastro social,
estaria sacrificado, e a nossa atuação de arquitetos relega da
apenas a atender os caprichos das classes abastadas.

Senti com isso um vago desânimo, desânimo que me levava o
considerar ingênuos os que se entregavam à arquitetura de corpo
e alma, como se construíssem obras capazes de perdurar. Embora
nunca me tivesse desinteresse do da profissão, encarava a crqul-
fetura como complemento de coisas mais importantes, e mais di-
retamente ligadas à vida e à felicidade dos homens. Ou, ainda,
como costumava diier, como um exercício que se deve praticar com
espírito esportivo - e nada mais. E isso permitia certa negligên-
cia - facilitada pelo meu feitio displicente e boêmio - e fazia
com que aceitasse trabalhos em demasia, executando-os às pressas,
confiante na habilidade e na capacidade de improvisação de que
me julgava possuidor.

M E N T O

OSCAR NIEMEYER

Essa atitude de descrença, que as contradições SOCiaIS ensejam
com relação aos objetivos da profissão, levou-me por vêzes a
descuidar de certos problemas e a adotar uma tendência exces-
siva paro l' ,griginalidode, no que era incentivado pelos próprios
interessados, d..esejosos de dar a seus prédios maior, repercussão
e realce: ls~o prejudicou em alguns casos O simplicidade das
construções e o sentido de lógica e economia que muitas re-
clamava_~.

E' verdade que considero minhas tão-somente aquelas obras a
que me pude dedicar regularmente, e como tais apresento em
publicações e revistas técnicos. Mas, mesmo entre essas obras
encontro algumas que talvez tivesse sido melhor não haver pro-
jetado, pelas modificações inevitóveis que teriam de sofrer durante
a- execução, destinadas que eram à pura especulação imobiliária.

Não pretendo naturalmente com êstes comentários inlciar .urn
processo de outodestruição, nem atribuir d05 meus trabalhos feição
depreciativa. Vejo-os, pelo contrário, como fatores positivos den-
tro do movimento arquitetural brasileiro, ao qual derem, na 0<::0-
sião oportuna, por seu elan e sentido criador, uma contribuição
efetiva que até hoje caracteriza êsse movimento. E se refiro esta
cutocr íticc', ·iniciada hó dois anos, quando elaborava o projeto
do 'Museu de' Caracas, é por considerá-Ia processo normal e cons-
trutivo capaz de nos conduzir à correção de - 'erros e a melhores
resultados, com a' adoção de uma série de providências e medidas
discíplinadoras. Estas, no meu caso, se assinalam, primeiro: pela
redução de trabalhos no escritório e pela recusa sistemótica do-
queles que visem apenas a interêsses comerciais, a fim de melhor
me dedicar aos restantes, dando-Ihes assistência contínua e ade ..
quada; depois: estabelecendo para os novos projetos uma série
de normas que buscam a simplifica,ão da forma plóstica e o
seu equilíbrio com as problemas funcionais e construtivos.

Neste sentido, passaram a me interessar as soluções compactas,
simples e geométricas; os problemas de hierarquia e de caráter



arquitetônico; as conveniências de unidade e harmonia entre os
edifícios e, ainda, que êstes não mais se exprimam por seus ele.
mentos secundários, mas pela própria estrutura, devidamente inte-
grada na concepção plástica original.

Dentro do mesmo objetivo, passei a evitar as soluções recer-
tadas ou compostas de muitos elementos, difíceis de se conterem
numa forma pura e definidai os paramentos inclinados e as formas
livres que, desfigurados pela incompreensão e inépclo de alguns,
se transformam muitas vêzes em exibição ridícula de sistemas e
tipos diferentes.

E tudo isso procurando não cair num falso purismo, num for-
mulário monótono de tendência industrial, consciente das imensas
possibilidades do concreto armado e atento a que essa nova po-
sição não se transforme em barreira intransponível, mas, pelo con-
trário, enseie livremente idéias e inovações. Obediente a estes
princípios, venho trabalhando desde aquela época. Iniciei a fase
- como disse - com o Museu de Caracas, concepção de pureza e
eoncrsoo irrecusáveis. E agora prossigo, nos prédios de Brasília,
aos quais dedico tôda atenção, não só por se tratar de obra de
grande importância como, também, pelas ocorrências anteriores
ao seu desenvolvimento, quando me recusei a aceitar a elabora-
ção do Plano Pilôto, pois, juntamente com o Inst:luto de Arquitetos
do Brosil, trabalhava no sentido da organização do concurso pú-
bloco, reservando-me apenas a tarefa de projetar os edifícios go-
vernamentais. Incumbência que nada mais era senão a conti-
nuação natural dos trabalhos que, desde 1940, vinha realizando,
ininterruptamente, para o prefeito, o governador e, finalmente, o
presidente Juscelino Kubitscb ak.

Com relação aos trabalhos de Brasília, que espero sejam as
minhas obras definitivas, encontrei três problemas diferentes a
resolver, o do prédio isolado, livre a tôda imaginação, conquanto
exigindo ccrccterlsticcs próprias; o do edifício monumental onde
o pormenor plástico cede o lugar à grande composição; e, final-
mente, a solução de conjunto, que reclama, antes de tudo, unidade
e harmonia.

No Palácio da Alvorada, meu objetivo foi encontrar um
partido que se não limitasse a caracterizar uma grande residên-

cia, mas um verdadeiro palácio, com o espírito de monume •.••
talidade e nobreza que deve marcá-Io. Para isso, apro-
veitei a própria estrutura, que acompanha todo o desenvolvimento
da construção, conferindo-lhe leveza e dignidade, e êsse aspecto
diferente - como se pousasse no solo, suavemente. Com êsse in-
tuito, as colunas se afinam nas extremidades, permitindo às lajes,
pelo sistema de "voute" em que se bosec m, uma espessura de
quinze centímetros no eixo de cada espaçamento, estabelecendo-se
assim perfeitc integração da forma - que caracteriza e expri-
me o edifício - com o próprio sistema estrutural.

No prédio do Congresso Nacional, meu propósito foi fixar os
elementos plásticos de acôrdo com as diversas funções, dando-Ihes
a importância relativa exigido, e tratando-os no conjunto como
formos puras e equilibradas. Assim, uma imensa espionada, con-
trastando com os dois blocos destinados à admini,tração e aos ga-
binetes dos congressistas, marco a linha horizontal da composição,
destacando-se sôbre ela os plenários que, com os demais elementos
criam êsse jôgo de forma que constitui a própria essência da ar-
quitetura, e que Le Corbusier tão bem define, "L'architeclure es!
le jeu, savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous
Ia lumlêre".

Na Praça dos Três Poderes, a unidade foi a minha principal
preocupação, concebendo para isso um elemento estrutural que
atuasse como denominador comum dos dois palácios - o do Pla-
nalto e o do Supremo Tribunal - e assegurando assim ao con-
junto aquêle sentido' de sobriedade. das grandes praças da Europa,
dentro da escala de valores fixada pelo magnífico plano de
lucio Costa.

Estas são, hoje, os minhas diretrizes de arquiteto. E se agora
elas se orientam num sentido de maior pureza e simplicidade,
fundem-se todavia no mesmo conceito de criação - o único capaz:
de conduzir a uma verdadeira obra de orte.

Estas as diretrizes das obras que projetei para Brasília, obras
que acompanho com o maior desvêlo, convicto de sua importância
e desejoso de que se transformem em qualquer coisa de útil e
permanente, e capaz de transmitir um pouco de beleza e emoção.

R E V I SÃO C R í T I C A D E N I E M.E Y E R

A revrsco autocrítica da sua obra, que o arquiteto
Oscar Niemeyer acaba de fazer, teve gronde reper-
cussão nos meios artísticos paulistas, em particular en-
tre os arquitetos progressistas.

Trata-se de documento rico de sugestões para a
análise da atual etapa do desenvolvimento da arqui-
tetura brasileira. Niemeyer nos comunica confiança
no destino da nossa arquitetura e da cultura nacional,
Numa demonstração de grande sensibil idade, define
com segurança o significado de certos aspectos deco-
rativos que imaginamos que de certa forma envolviam
nossas expressões arquitetônicas, traçando o rumo
certo para evitá-Ios.

O depoimento de Niemeyer é uma síntese feliz do
que se continha no espírito de todos os arquitetos sé-
rios do Brasil e marca também o ponto de partida
para uma nova fase do desenvolvimento da arquite-
tura nacional que, dessa forma, mostra o seu rico
conteúdo, capaz de novas e mais elevadas manifesta-
ções formais.

J. Vilanova Artigos

A arquitetura brasileira cbcmdono os aspectos de
submissão ao imobiliário que \ inha exibindo, para Soe
projetar com pureza no plano da manifestação cultu-
ral, única forma de ser compreendido.

Isto, entretanto, não ocontec s por um golpe de má-
gica. Por isso lutam todos I)S arquitetos brasileiros,
ainda mantidos num plano de opressão causado pelas
restriçôes impostas pelos meios econômicos, ainda igno-
rentes do papel que os profissionais devem desempe-
nhar. Não é por outra razão que os arquitetos brasi-
leiros lutam pela suá independência como profissio-
nais, lutam para livrar-se da limitação histórica a que

. se vêem coagidos de seremconsiderados como uma es-
pecialização da engenharia.

Niemeyer com a sua manifestação autocrítica, funde
num mesmo bloco tôdas as reivindicações culturais,
artísticas e profissionais dos arquitetos, enquanto mos-
tra à sociedade o que de grandioso e expressivo o
espírito nacional ainda poderá criar de dentro do rico
conteúdo da arquitetura brasileira.

CURSO ESPECIAL DE INGLtS PARA ARQUITETOS E
ENGENHEIROS

Novas turmas desse curso especial, ministrado pelo
prof. catedrático Armin Gerner, da Universidade de
Cambridge, Inglaterra, estão sendo organizadas. Os
interessados poderão se dirigir à secretaria do IAB, que
está apta a prestar quaisquer esclarecimentos.

24.0 CONGRESSO A FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Do nosso representante na Federcçõo, arq. Corlos
Lodi, recebemos comunicado da realização em Lieje,
Bélgica, do 24.0 Congresso, que se desenvolverá de
31 de agôsto a 6 de setembro próximo. Para infor-
mações mais detalhadas procurar o eng. arq. Carlos
Lodi, da Diretoria da Federação, pelos fones, 8-8849
ou 36-7849.
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SÃO PAU L O

Notícias da Secretaria

ICARO DE CASTRO MElO CONDECORADO PELOA.I.A

Entre os oito únicos estrangeiros, o presidente do
Dep. de São Paulo, Arq. Icaro de Costro Meio, foi
agraciado pelo Instituto Americano de Arquitetos, com
a inclusão do seu nome no College Fellow, durante
a Convenção Anual daquele Instituto.

São companheiros dessa alta consideração os ar-
quitetos :

Alvar Aalto - Finlândia;Matsuda Gumpei - Japão;
Hector Marcondes Restat - Chile; Pavel Abrossimov -
U.R.S.S.; Federico Uganti - Argentina; Augusto Guz-
man - Perú, Francisco B. Fajardo - Filipinas.

A homenagem, que constituiu na entrega do diplo-
ma e de uma medalha de prata, foi assistida por
2.500 arquitetos, que participaram da convenção, du-
rante 7 e 11 de julho. Durante essa ampla reunião
funcionaram também a Exposição de arquitetura de
1958 (os premiados em 57 serão 'expostos no I.A.B.)
e mais as exposições de materiais de construçõo e dos
estudantes. Durante os contatos com os arquitetos
americanos, o nosso presidente sentiu o grande inte-
rêsse despertado pela nossa arquitetura, bem como o
profundo conhecimento de nossas obras projetadas e
executadas, e de nossos colegas. Em Nova York, os
arquitetos sul-americanos foram alvos de novas ma-
nifestações de simpatia a êles dedicado pelo departa-
mento Estadual de N. Y.

CA,?ASTRO DE FIRMAS

Em recente reunião de diretoria ficou aprovada a
redação final do Edital de Concorrência Pública para
exploração do Cadastro de Firmas, o qual está sendo
divulgado pela imprensa. Esse cadastro idealizado
pelo arquiteto Belucci, em muito facilitará os contatos
necesscnos para o melhor conhecimento dos materiais,
firmas e dados do nosso equipamento profissional.

VISITA À BRASrUA

O departamento da São Paulo está pleiteando junto
à NOVACAP uma visita de arquitetos paulistas à Bra-
sília. Proximamente a secretaria divulgará a data
da visita.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO URBANISMO

Afim de comemorar o Dia Mundial do Urbanismo, o
arquiteto Luiz Saia, responsável por êste setor profissio-
nal, promoveu uma ampla reunião preparatória no dia
27 de agôsto p.p. foi aprovado pelos presentes o
plano de comemorações apresentado pelo colega Saia,
que já indicou as gestões destinadas a concretizar o
programa.
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Foi preferido a alternativa de estender as comemo-
rações ao período que vai de 3 a 10 de novembro
próximo futuro, pois prevaleceu a opinião favorável à
proposição dos problemas paulistas de urbanismo e pla-
nejamento num plano prático e operante, o que seria
impossível restringindo a iniciativa à um ato festivo.

O projeto aprovado prevê uma exposição de urba-
nismo e planejamento, estabelecendo uma preferência
marca da pelo que os profissionais brasileiros já podem
apresentar como realizações. O material exposto será
acompanhado por explicações. Para rematar o pro-
grama está indicada a realização de uma mesa redon-
da para discutir os problemas nacionais de urbanismo
e planejamento, ensino, pesquisa e demais problemas
suscitados pelo desenvolvimento da parte inicial.

Dentre o material indicado para exposição desta-
cam-se os planos de Brasília, os trabalhos elaborados
pelos arquitetos gauchos, os trabalhos elaborados pelo
órgão competente da Prefeitura de São Paulo. Além
da parte propriamente de urbanismo serão expostos
trabalhos de planejamento em curso no país, tais como
São Francisco e Vale do Tietê. A experiência tradicio-
nal será representada pela presença dos planos de
Mariana e Belo Horizonte.

Dentre os profissionais já escolhidos para realizar as
palestras explicativas destacam os nomes dos arquite-
tos Carlos Brasil Lodi, Evaldo Paiva, Demelrio Ribeiro,
Silvio Vasconcelos.

Reina desusado interêsse em tôrno da forma dada
à comemoração, uma vez que a sua motivação prin-
cipal pretende propor e discutir os problemas do ur-
banismo e do planejamento de um modo suficientemen-
te prático para que os seus resultados correspondam
à importância que assume êste setor profissional.

CURSO DE ESCLARECIMENTO PARA CANDIDATOS A
VEREADOR

A respeito do curso de esclarecimento para candida-
tos a verodor e políticos em geral, iniciativa que o De-
partamento de Cultura do I.A.B., Departamento de
São Paulo levará a cabo em data a ser ainda fixada,
o arquiteto Luiz Saia recebeu da Seção de Urbanismo
da Secretaria das Obras Públicas do Estado do Rio
Grande do Sul o seguinte ofício:

01. n.o 16/58
Pôrto Alegre, 7 de julho de 1958

Senhor:
A Seção' de Urbanismo da Se<retaria das O:'ras Públicas do

Estado do Rio Grande do Sul, vem por êste meio, através de seus
urbanistas, cumprimentar-vos pela feliz e oportuna idéia de mi-
nistrar esclarecimentos urbanísticos aos luturos administradores das
comunas de São Paulo.

Aproveitando o ensejo apresentamos a V.S. nossos protestos da
mais elevada estima e aprêço pessqcl,

Atenciosamente (ao) N. Peixoto Martins
Oanilo Landó
Antonio Carlos Oliveira
Roberto de G. Souza



NÚCLEOS DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO
INTERIOR DO ESTADO

Prêmio "Prefeitura de São Paulo": a) sugestão de
urbanização - Cr$ 15.000,00; b) composição arquite-
tônica - Cr$ 15.000,00.

Prêmio Assembléia Legislativa - Cr$ 20.000,00.
Prêmios honoríficos, Medalha de Honra, Grande e

Pequena Medalha de Ouro, Grande e Pequena Me-
dalha de Prata, Medalha de Bronze e Menção Honrosa.

Afim de dar forma final aos núcleos em fase de
organização, o arquiteto Walter Kneese, foi designado
para estudar a regulamentação a ser imprimida aos
mesmos. Os núcleos já fundados e que aguardam
sua regulamentação são os de Santos e Campinas.

O BRASIL E A BIENAL DE VENEZA
EXPOSiÇÃO DE ARQUITETURA AMERICANA

Iniciou-se a 27 de setembro, a série de conferências
de extensão universitária, promovida pelo Departamen-
to de Cultura da Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade do Rio Grande do Sul. Essas conferências se
destinam ao estudo de diversos aspectos da Cultura
Artística do Século XIX e serão proferidas por intelec-
tuais e artistas especializados na matéria de que irão
tratar.

As conferências realizar-se-ão tôdas as quartas-fei-
ras, no auditório da Faculdade de Arquitetura, durante
o período que vai de 27 do corrente a 29 de outubro.

A conferência inaugural teve como tema "A pintura
no Século XIX" e foi proferida pelo prof. Angelo Guido,
catedrático de História da Arte do Instituto de Belas
Artes e da Faculdade de Arquitetura.

As outras conferências foram confiadas aos seguin-
tes professores: Demétrio Ribeiro, Fernando Corona,
Paulo de Couto e Silva, Carlos Scliar, Angelo Ricci,
Guilhermino Cesar e Ruggero Jacobbi, que falarão,
respectivamente sôbre arquiletura, escultura, música,
gravura, estética, litercturo e teatro.

Às pessoas que assistirem a tôda a série, será for-
necido certificado de frequência.

Ameaçado o Brasil de não poder concorrer à pró-
xima Bienal de Veneza por falta de Pavilhão. Até
agora, temos nos servido da gentileza dos italianos,
que nos vinham cedendo parte do seu pavilhão, o qual
será demolido. Um novo atenderá as atuais necessi-
dades dos artistas italianos e provàvelmente teremos
que providenciar o nosso próprio pavilhão. Como até
o momento desconhecemos tais providências, é possível
que o Brasil não tenha abrigo para expor o seu desen-
volvimento artístico, que aliás é bastante estudado e
respeitado na Europa.

Juntamente com o Consulado Americano, o departa-
mento de São Paulo está organizando uma exposição
de trabalhos premiados pelo Instituto de Arquitetos
durante o ano de 1957. Essestrabalhos, que versam
sôbre residências, escolas, hospitais ete. somam a 25
e serão expostos nos salões do I.A.B. entre 10 e 30
de setembro.

A CULTURA ARTíSTICA NO SÉCULO XIX

CENTRO DE PESQUISA E ESTUDOS URBANTSTICOS

• O mosaico aerofotográfico do Município de Águas da Prata
executada pela V.A.S.P. já foi entregue ao Centro. Os pares

de fotografias para visão esterioscópica acompanham o trabalho.
• O mosaico do Município de Socorro e os pares de fotografias,

executados pela V.A.S.P. também iá foram entregues ao
Centro.
• Foi concluído o Plano Pilôto do Município de Jaú, orientado

nas suas' linhas mestras pelo Centro, devendo ser submetido à
considerações da administração superior dentro em breve.
• Acham-se em fase adiantada os trabalhos de planejamento

das Estâncias de Santa Rita do Passa Quatro, Socorro, Águas
da Prata e São José dos Campos.
• Foram iniciados os trabalhos preliminares, atendendo ao Con-

vênio firmado com a Estância de Ubatuba, visando tombar seus
momentos de valor histórico.
• Estiveram dia 23/8 em visita à Brasília os profissionais do

Centro.

SALÃO PAULISTA DE BELAS ARTES

• O agrônomo Carlos Teixeira Mendes Filho membra da Co-
missão Técnica do Plano do Município de Santa Rita do Passa

Quatro, entrou em contato com o Centro, incubindo-se da apre-
sentação de um trabalho relativo à sua especialidade para com-
plementar o plcnejcmanto ora em execução.
• Prosseguem os trabalhos de desenvolvimento do Plano Pilôto

aprovado pela Prefeitura do Município de Taubaté.
• Visitaram o Centro: Arq. Helio Modesto, do Distr.to Federal;

Eng. Augusto Guimarães Filho, chefe do escritório de Urba-
nismo da Novacap; Urbanista Antonio Carlos de Oliveira, de Porto
Alegre; Adina Meira, urbanista do Distrito Federal; Dr. Hely lopes
Meirelles, [uiz de Direito de São Curtos e Professor A. Delorenzo
Neto da Escola de Sociologia e Política da Universidade de São
Paulo.
• Dando cumprimento aos têrmos do Convênio assinado entre

o Centro, o D.O.S. e a Prefeitura de Campos do Jordão já
foram adota das pelo Centro várias prevldênc'e s a fim de dar
início aos trabalhos preliminares.

Nesse sentido, a Prefeitura da Estância contratou o arquiteto
Zenon lotufo para elaborar o Plano Diretor, cabendo-lhe a tarefa
de compor as Comissões Técnica e do Plano do Município, coorde-
nar todos os elementos necessários à efetiv:::Jção do plonejornento,
coletar informaçes bós'ccs etc.... sempre sob a orientação geral
do Centro que supervisionará os trabalhos.
• O mosaico aéreo do Município de Campos do Jordão, exe-

cutado pela Aérofoto Natividade já foi entregue ao Centro.
• Realizou-se no dia 8/8/58 na Câmara Municipal de Campos

do Jordão uma sessão presidida pelo Prefeito, Sr. Geraldo
Osório de Figueiredol que contou com a presença de vereadores,
profisionais, representantes de vária3 entidades e imprensa e que
teve por obietivo ernposser os membros escolhidos pe!a administra-
ção local para constituirem c. Comissão do plano do Município.
Na oportunidade, proferiu o arquiteto Milton Carlos Ghiraldini,
representando o' Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos, uma
palestra versando sôbre o planejamento da Estância. Numa de-
monstração de entusiasmo e de verdadeiro interêsse coletivo pela
causa, calorosos debates encerraram a reunião.

Dentro de alguns dias será iniciado o levantamento geral das
condições atuais do Município. -
• Foram concluidos os trabalhos de campo e se encontram em

[o ae adiantada os relativos à interpretação das pesquisas rea-
lizadas nos Municípios de SQnta Ril<:l de PassQ Quatro e de Socorro.

CONCURSO DE PROJETOS PARA A SEDE DE CAMPO
DO INSTITUTO DE ENGENHARIA

No concurso para a sede de campo do Instituto de
Engenharia, em Eldorado, obteve o 1.0 prêmio Q ante-
projeto apresentado pelo colega Rubens de Camargo
Monteiro e a equipe formada pelos engs. Artur Wigde-
rowitz e Eduardo M. Monteiro. O segundo prêmio
fol obtido pelo eng. José Carneiro Vianna e arq. Ru-
bens Carneiro Vianna, cabendo o terceiro ao eng. Ser-
gio Barros Monteiro e sua equipe, eriqs. Roberto Frade
Monte, Miguel Juliano e Silva, José Antonio Caruso e
Paulo Zimbret.

Será inaugurado na Galeria Prestes Maia, no dia
5 de novembro, mais um Salão Paulista de Artes Plás-
ticas, com as secções de Pintura, Escultura e Arqui-
tetura.

A comissão organizadora ficou constituída pelo prof.
José Benevenuto Madureira como presidente e como
membros, prof. João Dei Nero, sr. Silvio Alves, sr.
Renato de Stefano e arquiteto Roberto Tibau. Prêmios
da seção de arquitetura: 1.0 premio "Govêrno do Es-
tado" Cr$ 30.000,00; 2.0 prêmio "Govêrno do Es-
tado" Cr$ 20.000,00.



PALÁCIO LEGISLATIVO MONUMENTO D O p O V O

Arq. E. Graeff

Não é a lei que causa esta confusão - é o esqueci-
mento. Depois de iniciada a comédia, os homens es-
qvecerorn a essência da monumental idade.

Há quem acredite que tudo não passou de um equi-
voco formal: formas dissociadas da vida teriam cor-
rompido o sentido dos monumentos.

Não creio nisso. Pois cada essência acaba gerando
as formas que lhe convêm. E aí está o mundo, repleto
dr. novas formas, porém vazio de novos monumentos.

No fundo, foi a vida que perdeu a noção da gran-
deza. E o formalismo não passa de consequência.

Porque o monumento - como a epopéia - não nasce
ao arbítrio do artista. Ele brota de milhões de olhares
que se concentram. Germina da admiração, do cari-
nho e do respeito de um povo. E êste "juizo" emocional
traduz o reconhecimento públ ico da autenticidade do
poder e da grandeza.

Na comédia, nesta farsa sem grandeza, não é a
forma que falha - é o conteúdo. Nela não há nem
admiração, nem carinho e nem respeito. Só desprêzo.
E algum riso, quem sabe.

Antes era o sangue. Vermelho ou azul, mas sangue.
E o sangue jorra do coração, ferve nas veias e alimen-
ta heróis. Heróis e deuses.

Foi por caminhos de sangue que Achiles encontrou
Homero. Foi o sangue que amalgamou as pedras das
Catedrais.

Mas, depois, veio o dinheiro, frio, que comicha nas
mãos e as transforma em garras.

Se o herói é o dileto do sangue, o usurário é o pr i-
mogênito do dinheiro.

E de uma conta-corrente nasceu o poder sem gran-
deza. Começou a farsa.'

Perdeu-se a noção da qualidade. A quantidade me-
diu o valor das cousas, dos fatos e dos homens.

E não mais foi possível compor monumentos. Porque
monumento é qualidade reconhecida, grandeza interior.

Esqueceu-se o próprio significado do têrmo. E quan-
do se pede um Palácio, nasce a confusão. Para saber
quem pode e quem não deve projetar o Palácio, re-
corre-se à lei, que é uma espécie de balancete geral
das atribuições profissionais. E lá permanece a con-
fusão sob a forma de palavras misteriosas: obras de
caráter essencialmente artístico e monumental.

Vejam. Lá vai êle, pela corrente do Nilo, com sua
tabela, seu metro e seu ábaco. Conta as pedras, me-
de a base, verifica o volume: cinco hectares cobertos
pela base, 230 metros de lado, 146 metros de altura,
2.500.000 metros cúbicos de pedra - o suor de
10.000 felás durante dez anos ...

Como tudo lhe parece estúpido, só para esconder
um defunto embalsamado!

Sim, é realmente estúpido isso das pedras e do de-
funto. Tão estúpido como isso do metro e do ábaco.

Porque ali não se trata das pedras - trata-se da
Pirâmide: do túmulo de um deus. E não importa que
o Faraó fôsse um deus de mentira. Pois grande e di-
vino era o filho de Amon das grandes esperanças do
seu povo. E a Pirâmide não é pedra para ser medida
e pesada: é um brado de resistência que se planta al-
tivo entre o verde do vale e a areia do deserto, entre
a vida e a morte. E nesse grito, terrível de suor e san-
gue vai uma esperança e uma decisão: VIVER.

A voragem de quarenta séculos tudo arrastou: o
Faraó e seus generais, Amon e Osiris, os escravos e
os conquistadores. Lá, porém, permanecem o Nilo
f'1 as areias e êsse gigante - o felás - cultivando seu
trigo e apascentando seu gado à sombra da sua es-
perança de granito, do seu brado de pedra, da sua
decisão de eternidade. Aquilo não é um túmulo de
pedra - é uma fonte de vida.

A propósito da controvérsia surgido P9r ocasião da abertura do

concurso para o Palácio Leqislc tivo do Rio Grande do Sul, na

cidade de Pôrto Alere, o arquiteto Edgar Graeff publicou na im-

prensa dessa cidade o artigo que abaixo transcrevemos e que,

pelo sentido de suas palavras, muita coisa nos lembra sôbre a

importância de determinados projetos que devem ser resolvidos

exclusivamente por arquitetos.

;'-> * *

o essencial não é a máquina de fazer leis. O prin-
cipal não é a pedra com seu pêso e sua resistência -
é a mensagem que se vai utilizar da pedra, a idéia
que se vai fazer palavra de granito.

E' bom, necessário e indispensável que a máquina
de fazer leis funcione com plena eficiência; que os pi-
lares e as vigas, os pisos e os tetos resultem sólidos e
resistentes; que o ar e a luz, o som e o confôrto cor-
respondam às exigências biológicas e à atividade prá-
tica dos homens. Mas tudo não passa da condição
primária de existência do edifício. Até aí, êle terá a
mesma qualidade essencial do silo que preserva o tri-
go, da reprêsa que acumula a água.

Nada disto, porém, faz o Palácio. Não são as
pedras e a máquina que geram o monumento. A se-
mente do monumento é a idéia, a essência que der-
rama sôbre as cousas, que dignifica a pedra e a má-
quina. E' algo capaz de tocar o coração dos homens
e elevá-Ios na sua própria dignidade.

* * -k

Sei que a estas horas, centenas de arquitetos, no
Brasil inteiro, sondam as palavras do Programa ten-
tando captar a idéia que há de germinar o monumento.

E eu Ihes previno que não a encontrarão nas pa-
lavras do Programa. A fonte é a alma dêste povo:

dêste povo jovem que se agita inquieto na ânsia
de crescer, de se afirmar, de dar a sua luz;

dêste povo' que regou com sangue as searas do
seu presente;

dêste povo que com suor lança à terra as sementes
do seu futuro;

dêste povo que não quer o muro branco das tumbas;
dêste povo que exige uma Catedral para os seus

grandes sonhos de vida e liberdade.

O pensamento usurorro em cujo estandarte lê-se
o dístico "tempo é ouro" - não percebe valores além
da quantidade. Para êle, no Palácio, o essencial há
de ser a máquina de fazer leis. Boas leis, natural-
mente, mas baratas. A maior produção no menor pe-
ríodo de tempo como convém a uma fábrica moderna.

O pensamento usurário gostaria de escriturar as es-
trêlas do céu - e jamais compreenderá uma Pirâmide
do Egito.



ESTATUTOS DO I.A.B.

CAPITULO V

DOS PODERES DIRETIVOS

Artigo 20.0 - Compete ao Conselho Diretor:

a - dirigir e odministrar a Departamento;

b - efetuar as despesas aprovadas pela Assembléia Geral;

c - receber e dar parecêres sôbre as propostas de sócios apre-
sentadas na forma dos Estatutos;

d - solicitar à Assembléia Geral aprovação para despesas ex-
trcordlnórtcs.

e - tomar conhecimento de sugestões apresentadas pelos sócios
encominhando-as à Assembléia quando julgar necessório;

f - nomear e demitir os empregados do Departamento;

g - executar as decisões da Assembléia Geral;

h - apresentar anualmente à Assembléia Geral, com o respec-
tivo parecer do Conselho Fiscal, o relatório compreendendo ba-
lanço, demonstração de receita e despesa;

i - manter o Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do
Brasil informado das resoluções tomadas no âmbito estadual ou
regional;

j - comunicar ao Conselho Superior do Instituta de Arquitetos
do Brasil, em cada ano social a número de associados e em qual-
quer tempo, qualquer alteração dos seus quadros sociais, bem
como as penalidades impostas a seus sócios;

k - comunicar ao Conselho Superior tôda e qualquer notícia
de iniciativa ou resolução que interesse à organização geral da
Instituto de Arqu.tetos do Brasil;

I - contribuir, anualmente, para os cofres do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil com a importância que for determinada pelo
Conselho Superior;

m - usar em todos os seus impressos e cartazes, o mesmo
emblema e dizeres usados pelo Conselho Superior, acrescido das
palavras "Departamento de São Paulo";

n - o Departamento poderá criar ou patrocinar a criação
fora de sua sede, de núcleos de arquitetos, representativos do
Departamento e subordinados aos seus Estatutos.

(continuação)

Artigo 16.0 - São órgãos dirigentes do Departamento:
a a Assembléia Geral;
b - o Conselho Diretor;
c - o Conselho Fiscal.
§ único - O Departamento de São Paulo subordina-se, tam-

bém, no que se refere à sua direção, à Assembléia Nacional e
ao Conselho Superior cujas competências e atribuições são as
constantes nos estatutos do Inst.tuto de Arquitetos do Brasil.

Artigo 17.0 - O Departamento é dirigido e administrado pelo
Conselho Diretor, composto de 12 membros eleitos bienalmente
em Assembléia Geral Ordinária. A posse nos cargos para o qual
foram escolhidos se fará imediatamente após a eleição.

§ 1.0 O Conselho Diretor terá a seguinte constituição:
a Presidente
b Vice-Presidente

1.0 Secretário
d 2.0 Secretário
e 1.0 Tesoureiro

2.0 Tesoureiro
g 6 Diretores

§ 2.0 - Dos doze membros do Conselho Diretor, será eleito
por votação direta apenas o Presidente, que fará posteriormente
a designação dos demais cargos entre os respectivos membros.

Artigo 18.0 - Sàmente poderão concorrer às eleições para o
Conselho Diretor às chapas cujos candidatos tiverem seus nomes
registrados na Secretaria do Departamento com antecedência de
48 horas, no mínimo, da data da realização da Assembléia Geral
Ordinária que procederá às eleições.

Artigo 19.0 - Não perceberão qualquer remuneração os mem-
bros do Conselho Diretor e da Conselho Fiscal do Departamento
de São Paulo da Instituto de Arquitetos do Brasil.

-,

••

•
•

(continua) •

Revista das Revistas

ARH:TEKTURA - 1.0 Semestre 1956 - Jugoslavia

Esta revista, que é publicado em país sob o regime comunista, apresenta um fato curioso:

aparentemente é facultado aos escr itórios de arquitetura e construção fazerem anúncios oferecendo

seus serviços, foto êsse que não se verifica com os demais países por trás da "Cor+ino de Ferr o":

Temos neste número vários artigos interessantes, que demonstram o grande desenvolvimento na

crquitetura jugoslava. Como exemplo podemos citar os prédios de apartamentos em Zagreb e Split,

o Banco de Sibenik e diversos interiores Tem-se a impressão de estar a Jugoslávia na vanguarda

entre os países dos Baleãs.

.'

Acima, prédio de apartamentos
em Split do arq. Suurko Fabris.

Abaixo, Banco em Sibenik, arq.
Antlln Illricli, e prédio em Za-
greb, arq, Bozidar Rasika.

.1
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li direita, planta e fotos da
escola primária de Chriesi-
weg. em Basel, Suissa.

Abaixo, duas fotos da es-
cola secundária de Letzi,
rm Zurique.

. .. "'; ".. ,,.. ...~

WERK - Maio de 1958 - Suiça

Êste número, que é dedicado à escolas e asilos de velhos,

traz como principais exemplos- dois trabalhos executados em Zu-

rique e um em Basel. A escola secundária de Letzi, em Zurique,

de autoria do arq. Ernst Gisel, revela uma solução arquitetônica

pura que enquadra tôdas as necessidades para uma pedagogia

eficiente. Por outro lado, a escola primária de Chriesiweg, dos

arqs. Cramer, Jaray e Paillard, apresenta uma solução tipo "pa-

vilhão" sendo, estes interligados par arcadas que formam pátios

internos de recreio.

ARCHITEKTURA - N.o 4 - 1958 - Polêni ••

Nota-se nesta publicação, que é apresentada com um pequeno resumo
em inglês, francês, alemão e russo, a falta de anúncios que caracterizam
as demais revistas publicados nos países sob o regime comunista. Perde-se
com isso a oportunidade de ficar conhecendo alguns materiais que são
colocados na praça à disposição dos construtores locais.

A revista traz como principal artigo uma análise das possibilidades de
decorar pequenos apartamentos, problema êsse. que entrou muito em evi·
dênc.o apás a guerra.

APXITEKTONIKH - Março/Abril 1958 - N.o 8 - Grécia

Esta publicação grega de orquiteturd é acompanhada de um
resumo em inglês, francês e alemão. Entre os principais artigos
temos varias que talvez interessariam mais aos arqueólogos e
historiadores do que aos arquiteto; pràpriamente dita. "Stoa
de Attalas - sua reconstruçõc", "Rea~ertura de um museu",
"Ias, a ilha do túmulo de Homero", "O problema da política
grega e os técnicos", são alguns exemplos que nos deixam com
a impressão que· a Grécia explora seu passado por falta de
um presente. Neste número também vemos incluído o projeto
do pavilhão grego para a Exposição de Bruxelas. Se esta obra,
que não passa de uma solução contemporônea com adôrnos
clóssicos deveró representar a Grécia, entõo o comentário acima
se justifica.

As ilustrações demonstrem que as soluções encontrados são
simples e funcionais.

Destacam-se também neste número de "Architektura", um ar-
tigo sôbre soluções urbanísticas para Varsovia (foto acima).

Os projetos' de Lucia Cesto. M. M. Roberlo e Rino Levi para
Brasília são apresentados na crônica da revista.

SepcmÜQ 00 Revisto Acropole N.? 238 - Agõsto de 1958



SÃ.O PAU L O

ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS

Como é de conhecimento público. as resoluções do
V Congresso da U.I.A., realizado em Moscou, deveriam
ser discutidas em São Paulo, num encontro interna-
cional de arquitetos promovido pela UNESCO.

Posteriormente resolveu-se transferir o conclave de
São Paulo para o Rio de Janeiro fixando a data de
realização de 6 a 13 de outubro.

Oportunamente voltaremos ao assunto, divulgando os
resultados da mesa redonda em que tomaram parte,
além de colegas brasileiros de vários estados, um
grupo de arquitetos de grande expressão internacional.

•

DIRETORIA DA SOCIEDADE VENEZUELANA DE

ARQUITETOS

Eleita a nova diretoria da Sociedade Venezuelano

de Arquitetos para o período 58/59.

Presidente: Arq. Guido Bermúdez B.

Vice-Presidente: Arq. Antonio Cruz Fernandez

Secretário: Arq. Americo Faillace

•

CONGRESSO INTERNACIONAL DE CRITICaS

DE ARTE

Anuncia-se que em setembro do próximo ano Brasília
será sede do Congresso Internacional de Críticos de
Arte, organizado pela seção brasileira da Associação
Internacional de Críticos de Arte patrocinado pelo go-
vêrno brasileiro e pela Novacap. Para os trabalhos
preliminares do certame foram formados comitês na
Europa, na América e na Ásia. Os congressistas de
três continentes visitarão as cidades de São Paulo,
Belo Horizonte, Ouro Preto, Salvador e Rio. As sessões

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos do Brasil
Deptm. de São Paulo - N.o 55 Setembro de 1958

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

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

de estudo serão tôdas em Brasília, discutindo-se cinco
temas principais, cada qual com dois expositores. Do
Brasil, apenas Lucio Costa relatará o tema "A arte
na cidade moderna - urbanismo" e Mario Pedrosa re-
latará "As artes plásticas na cidade moderna".

•

LUCIO COSTA E A ARQUITETURA

Por iniciativa de Simeão Leal, o Serviço de Docu-
mentação e Cultura do Ministt1rio da Educação, dirigi-
do por aquele intelectual, reunirá em, volume, para
breve lançamento, todos os trabalhos escritos por Lucio
Costa sôbre arquitetura. O volume, ao que se infor-
ma, ainda está sem título e isso se deve ao fato de
que a reunião dos escritos do famoso arquiteto é de
iniciativa do próprio Simeão Leal. Lucio Costa só veio
a tomar conhecimento do fato depois de ser chamado
para rever o texto do livro.

•

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA SÔBRE
ARQUITETURA

Sob os auspícios da Reitoria da Universidade de
São Paulo e do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo e com a cooperação da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da USP, foi realizado no mês
de setembro e outubro, um curso de extensão univer-.
sitária sôbre Arquitetura no Brasil, a cargo do sr.
Nestor Goulart Reis Filho, assistente da cadeira de
ArquitetLlra no Brasil, da referida Faculdade, com o
seguinte programa:

Introdução; arquitetura no litoral; período de 1500
a 1650; arquitetura no litoral - período de 1650 a
a 1720; arquitetura no planalto - fase bandeirista;
arquitetura no século XVIII --: Minas Gerais; arquitetura
no século XVIII - litoral; arquitetura no século XVIII
- São Paulo; arquitetura brasileira no século XIX; ar-
quitetura brasileira no século XX.

1



INTERPElADO POBLlCAMENTE PElO I.A.B. O PREFEITO
DE STO. ANDRE', A PROPÓSITO DO ANDAMENTO
DO CONCURSO DO ANTE-PROJETO DO ESTÁDIO
MUNICIPAL

CONCURSO INTERNACIONAL DE fOTOGRAFIAS DA
APLICAÇÃO DO CIMENTO-AMIANTO

São Paulo, 5 de Setembro de 1958.

A revista A-C, editada na Suissa e dedicada ao
cimento-amianto e a revista Camera, do mesmo país,
instituíram um concurso para arquitetos e fotógrafos
tendo como tema a aplicação de materiais de cimen-
to-amianto. O concurso, que será encerrado em 31
de março de 59, terá o seguinte [úri . arqs. H. T.
Cadbury-Brown, Londres e G. Wilhelm, Stuttgart; fo-
tógrafos Karel Blazer, Amsterdam; Hans Finsler, Zurique
e Franz Hubman, Viena; R. Martinez, redator chefe da
revista Camera, H. Girsberger, editor da "AC" e F. F.
Adler, redator da mesma. O primeiro prêmio será
uma viagem ida e volta Zurique-New York ou equi-
valente. Os demais prêmios somarão o total de
10. ÓOO francos suissos. As bases do concurso podem
ser obtidos gratuitamente na Revista Camera, C. J.
Buchner & Co., Luzerna-Suissa.

Senhor Prefeito:

I - O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de
São Paulo, sente·se no dever de vir à presença de Vossa Excelência
para dar-lhe conhecimento de que, decididamente, tomará posição
ao lado de seus associados, em nome do Direito e da Justiça,
face ao inesperado ato anulatório do "Concurso de Anteprojetos
para Estádio - Ginásio - Piscina - Quadras de Basket - Tênis
- Wolley e Urbanização local", levado a efeito por Vossa Exce-
lência, de acôrdo com ver publicação feita no Jornal de Santo
André de 9 de agôsto p. fnido.

11 - Este Instituto, que se tem empenhado em cooperar para o
aprimoramento e engrandecimento de nossa arquitetura, não pode
deixar passar desapercebida a atitude desconcertante dessa Pre-
feitura, que anulou, sem qualquer iustificativa, um concurso para

o qual, atendendo a seu pedido, emprestamos nossa colaboração
na pessoa de um dos nossos diretores, o Prof. Ariosto Mila, pro-
fissi,onal respeitável de ilibada idoneidade e probidade. Além
do Arquiteto Mila, outros de nossos associados, também professo.
res de arquitetura, de não menores qualificação que o represen-
tante oficial dêste Instituto, tomaram parte no julgamento dos tre-
balhos apresentados ao concurso que vem de ser anulado.

•

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE RENOVAÇÃO
URBANA

Atenciosamante

Foram as seguintes as resoluções do Seminário In-
ternacional de Renovação Urbana, realizado em Ha-
gue, Holanda entre 22 e 29 de agôsto dêste ano:

1 - Os participantes dos 22 países estão plena-
mente convencidos que uma renovação urbana precisa
ser plcnejodo e executada como parte de qualquer
plano diretor atual.

2 - "Renovação" não significa somente programas
para o desaparecimento de favelas: inclui reformas de
edifícios e zonas de vizinhança velhas e conservação
das existentes zonas de vizinhança bem plonejcdcs.

3 - O automóvel é o servo, e não o senhor da
cidade e seus habitantes; urbanistas não devem pla-
nejor cidades que são dominadas pelo veículo. Mui-
tas cidades, especialmente na Europa, devem se pre-
parar para um grande aumento no número de veículos.

4 - A mação e proteção de espaços livres é vital
para a cidade. Quase tôdas estão super-povoadas,
necessitando novos parques, play-grounds, e outros es-
paços livres. Muitas cidades necessitam de "áreas de
crescimento" nos subúrbios, para conter novos habi-
tantes e para os que são removidos das favelas. As
cidades deverão ser separadas por espaços livres per-
manentes.

5 - Os participantes sentem a necessidade de ser
o têrmo "escala humana" mais que uma simples pa-
lavra. As cidades não deverão se tornar "inhumanos".
Como a maior parte das cidades tendem a crescer,
as famílias futuras devem viver em zonas de vizinhan-
ça plonejodcs. Estas áreas -precisam ser realizadas
numa escala que o ser humano pode apreciar, visua-
Iizar e se solidarizar.

111- Se honroso foi o convite dessa Prefeitura ao Instituto de
Arquitetos para participar da Comissão Julgadora do concurso de
anteprojetos, se foi com satisfação que recebemos os agradeci.
mentos de Vossa Excelência pela colaboração prestada, e se digni-
ficante foi a carta do sr. Diretor Geral do DOSM, dirigida a êste
Instituta, na qual se testemunhou a sólida e firme posição dessa
Prefeitura frente ao resultado do concurso proclamado pela Co-
missão Julgadora, agora, entretanto, a situação é confusa e cons ..

trangedora para essa Municipalidade, face ao apressado e surpreen-
dente ato anulatório, dando ensejo às mais variadas conjeturas,
que se avolumam e continuam chegando a esta entidade de classe.

IV - Por isso, vem a Inst:tuto de Arquitetos do Brasil - Depar-
tamento de São Paulo, ao cumprir sua finalidade de ~rgão de con-
gregação e defesa dos arquitetos de São Paulo, interpelar Vossa
Excelência, para conservação e ressalva dos direitos dos arquitetos
participantes do concurso e da honorabilidade de sua atuação
como membro da Comissão Juladora, no sentido de se manifestar,
no prazo de 10 dias a contar do recebimento do presente ofício,
sôbre qual a verdadeira razão que fundamentou a prática de
ato de tal gravidade em sua administração, ato êsse que abalou
fundo a opinião pública, principalmente entre aqueles que con-
fiam no desenvolvimento cultural e artístico do país.

V - lembrando, finalmente, a Vossa Excelência que, a despeito
da anulação pretendida. não poderá se eximir essa Munlcipalidade
de entregar os prêmios prometidos aos participantes vencedores,
êste Inst.tute quer deixar bem claro que não poupará esforços
na defesa do direito dos arquitetos participantes do concurso e
da justiça de seu iulgamento.

VI - Na expectativa de um coerente pronunciamento por parte
dessa Prefeitura, em honra da respeitabilidade dêsse grande Muni·
cípio, o qual Vossa Excelência ora representa, o Instituto de Ar-
quitetos do Brasil - Departamento de São Paulo firma-se

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASil
Departamento de São Paulo

!caro de Castro Mello - Presidente
Lviz Roberlo de Carvalho Franco - 1.0 Secretário



RESOlUÇÃO D O v

Moscou, 20-28 julho 1958.

Os arquitetos do mundo inteiro reunidos no V.o Con-
gresso da U.I.A. em Moscou, compararam os resultados
adquiridos no domínio da construção e da reconstru-
ção das cidades, durante os últimos treze- anos, de-
pois de um conflito que destruiu um grande n-úmero
delas. O tema do presente Congresso é o resultado
lógico dos Congressos de Lisboa e Haia, que provaram
estar a criação do arquiteto, sobretudo no domínio
da habitação, indissoluvelmente ligada aos problemas
do Urbanismo.

O crescimento rápido da população, a concentração
urbana, a elevação do nível de vida em todo o mun-
do, obrigam o arquiteto a integrar seus trabalhos no
quadro total da cidade, para assegurar o bem estar
dos habitantes e melhorar suas condições de existên-
cia. A construção das habitações deve reter parti-
cularmente a atenção dos arquitetos, dos construtores
e dos homens de Estado, tanto em vista da remode-
lação das cidades existentes, como da criação de ci-
dades novas.

A importante documentação reunida pelas seções
nacionais da U.I.A. por ocasião dêste Congresso, os
ensinamentos que dêle tiraram os rei atores, as nume-
rosas notas tomadas no curso dos debates, confirma-
ram aos arquitetos que a amplitude das tarefas que
se Ihes apresentaram, conferem aos problemas de Ur-
banismo um papel de primeiro plano e permitem pre-
cisar alguns princípios admitidos pela unanimidade dos
arquitetos.

Em nossa época, com as imensas transformações so-
ciais e com o sucesso sem precedente da ciência e da

. técnica, torna-se muito necessário assegurar às cida-
des um desenvolvimento harmonioso. fundado em pre-
visões científicas.

tste desenvolvimento deveria respeitar os seguintes
princípios:

Planificação nacional e planos de cidades

Para utilizar plenamente todos os recursos do país,
considerado no seu conjunto, é necessário estabelecer
um plano nacional de disposiçõo comportando a repar-
tição das indústrias e outros atividc.des. tste plano
será a base da extensão das cidades existentes, da
implantação de cidades novas e se fôr preciso, cida-
des satélites. E' necessário limitar o crescimento das
grandes cidades.

Uma planificação regional é a condição prévia
para o estudo de Urbanismo de tôda a cidade. E'
pela sua periferia que a cidade está em contacto com
sua região.

Estrutura da Cidade

A planificação e a construçõo de cada cidade de-
vem se efetuar sôbre a base. de um plano diretor de
longo prazo e planos de detalhe de diferentes etapas.
Estes planos preverão os elementos principais dei es-
trutura: habitação, zonas de trabalho, zonas de tra-
balho e de administração, espaços verdes, circulações
e serviços públicos.-

Habitação

A habitação deve ser concebida sôbre a base de
uma estrutura de unidades de vizinhança.
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A dimensão ideal de uma unidade de vizinhança
não pode ser determinada, a não ser em função de
dados econômicos, geográficos e sociais reais.

À respeito da densidade de habitação, é possível
formular alguns princípios:

- A densidade de habitação deveria se exprimir
em superfície total de pisos ou em volume construido
por superfície de terreno completando esta indicação
pelo número de habitantes por hectare.

- A não ser em circunstâncias excepcionais, a den-
sidade de habitação não deve estar ligada a um nú-
mero, mesmo médio, de níveis habitáveis.

Circulação

O enorme crescimento do número de veículos exi-
ge que se tome tôdas as medidas para assegurar o
tráfego do futuro sem tornar intolerável a vida dos
habitantes. As dificuldades da circulação urbana de-
vem ser combatidas de uma vez, por todos os meios
disponíveis:

- por uma repartição racional dos bairros residen-
ciais e de zonas de trabalho;

- pelo estudo de uma rêde complexa de trans-
portes que, pela cidade e sua região conterá o de-
senvolvimento dos progressos técnicos;

- por uma diferenciação rigorosa da rêde de co-
municações;

- pela criação de um sistema descentralizado de
estacionamento de veículos;

- pela criação de ruas e de lugares reservados aos
pedestres.

Estética Urbana

A cidade não deve responder unicamente às exiqen-
cias funcionais, técnicas, econômicas e sociais, mas aos
valores estéticos que lhe darão sua personalidade à
qual seus habitantes vão se identificar.

Realizando grandes programas de construção que
compreendem vastas zonas residenciais e zonas de
tráfego, é essencial procurar a escala humana ao mes-
mo tempo que a solução dos problemas funcionais. A
monotonia pode fàcilmente aparecer com a disposição
rígida e a estandardização dos elementos de cons-
trução. E' essencial que todos os esforços sejam con-
centrados na procura da variedade, na atenção do
interêsse por uma liberdade na distribuição dos edifí-
cios, no uso dos materiais, da côr e da paisagem li-
mítrofe. Há lugar no urbanismo para o monumental,
mas nas zonas residenciais como também nos centros
locais, o objetivo essencial deve ser a criação de con-
dições de vida humana agradável.

Aspectos legislativo, econômico e social da
realização

Em tôda a economia planificada é indispensável
obter uma coordenação dos planos de Urbanismo a
longo prazo e dos prognósticos com os planos de dis-
posiçco regionais e os planos-diretores de desenvol-
vimento de cidades.

Onde exista a propriedade predial privada, é indis-
pensável reforçar a legislação para facilitar às auto-
ridades a realização rápida dOS planos de Urbanismo.

Cabe às - prefeituras' vigiar o desenvolvimento nor-
mal dos cidades. Um arquiteto chefe, que dispõe de



um pessoal qualificado e da autoridade necessorto,
deve ser designado em tôda a cidade de alguma im-
portância.

E' essencial que os regulamentos relativos ao Urba-
nismo sejam submetidos a revisões freqüentes, para
evitar que as idéias novas não sejam colocadas de
lado por regulamentos caducos ou por contrôles bu-
rocráticos.

E' preciso enfim fazer os maiores esforços para au-
mentar a qualificação profissional dos arquitetos.

Os sucessos do Urbanismo moderno são inexplicá-
veis sem uma ajuda efetiva da ciência. Portanto, é
necessário solicitar aos institutos de pesquizas cientí-
ficas e às Academias que em todos os países se ocupam
da planificação e da construção das cidades uma par-
ticipação na questão dos princípios do Urbanismo mo-
derno, tomando em consideração o desenvolvimento
do progresso científico e técnico.

da Arquitetura e que uma estética nova poderó nascer
da industria Iização.

Para completar sua tarefa, os arquitetos do mundo
inteiro agrupados no seio da U.I.A. devem redobrar
seus esforços no sentido de elevar o nível de seus
conhecimentos.

O estudo dos problemas de Urbanismo é necessà-
rlornente um trabalho de equipe que reune represen-
tantes de várias disciplinas e cuja direção pertence
àquele que possui conhecimentos extensos, o senso da
coordenação, a visão da harmonia no espaço e no
tempo.

O arquiteto possui por sua formação, estas últimas
qualidades que o designam para a direção dos estudos.

Os problemas de Urbanismo estão ligados aos inte-
rêsses vitais de centenas de milhões de homens e sua
solução compromete as gerações futuras. E' preciso,
pois, fazer compreender seu sentido e sua importância
à opinião pública e aos governos de todos os países.

A União Internacional dos Arquitetos reclama o
apoio dos governos a fim de desenvolver a planifica-
ção regional a disposlçõo das cidades e a legislação
referente ao Urbanismo.

Mas todos êsses esforços seriam vãos sem a cola-
boração de todos os povos num espírito de compreen-
são mútua e num mundo pacífico, condição primeira
de todo trabalho construtivo nesse domínio.

Aspecto Técnico da Realização

Os arquitetos se empenham resolutamente em di-
reção à industrialização do edifício. Somente ela per-
mite tirar melhor partido dos recursos em homens e
materiais.

Tomando a direção dêsse movimento, afirmam que
a construção é um meio a serviço dos valores humanos

COMENTÁRIOS SÔBRE AS RESOLUÇÔES DO V CONGRESSO DA U.I.A.

Arq. Carlos Lodi

Mais uma vez um Congresso Internacional, agora de
Arquitetos do mundo inteiro reunidos em Moscou no
mês de julho dêste ano sob os auspícios da U.I.A., rea-
firma a estreita relação que existe entre o problema
da habitação e os planos de urbanismo; realça a ne-
cessidade de basear o planejamento urbanístico na
escala regional; insiste na conveniência de ser criada
uma sempre mais profunda consciência urbanística en-
tre os técnicos, os administradores e o povo, para con-
vencer a todos de que o planejamento deve ser a pri-
meira etapa de tôdo realização urbana e, finalmente,
focaliza o papel preponderante, diretor, que cabe ao
arquiteto, trabalhando em equipe com outros espe-
cialistas no estabelecimento dos planos, à vista "da ex-
tensão de seus conhecimentos, ao sentido de coorde-
nação, à visão da harmonia no espaço e no tempo"
que êle possue, pela sua vocação e pela sua formação.

Não há dúvida de que todos êsses pontos são já
conhecidos e mesmo seguidos, mas é bom que êles
sejam reafirmados solenemente de vez em quando por
entidades que tenham autoridade para tanto, para
que permaneçam como marcos estáveis do desenvol-
vimento da teoria e da prática do urbanismo.

Da mesma forma são conhecidas e aceitas pelos
técnicos as demais recomendações constante da reso-
lução do V Congresso da U.I.A., que vamos sintetizar.

Em consequência do reconhecido princípio da escala
humana do ambiente em que o homem deve viver, e da
necessidade de organização do espaço urbano para
tal fim, e como decorrência imediata da necessidade
do planejamento se realizar em escala regional, prin-
cípio êsse que nasceu conceitvolrnente da consciência

de que não é possível resolver os problemas de uma
cidade somente operando dentro da própria cidade,
sem intervir em todo o espaço de sua atuação, con-
clue-se não ser interessante deixar sem freios e orien-
tações o desdobramento das metrópoles "sendo neces-
sário limitar seu crescimento", e sendo necessário es-
truturar as unidades de habitação na base de unida-
des de vizinhança e na base "de dados econômicos,
geográficos e sociais". Esta declaração é de muita
importância, pols é óbvio não ser possível, como mui-
tos teóricos acreditam que seja, formar uma estrutu-
ração capilar na base de modelos preconcebidos, ao
em vez de serem estudados os meios que, atuando só-
bre o ambiente real, sejam capazes de determinar a
organização social conveniente e possível. Outra re-
comendação importante relaciona-se com a densidade
de habitação, que "deveria ser expressa pela super-
fície total de pisos ou volume edificado em relação
à superfície do terreno" (coeficiente de aproveitamen-
to) "completando essa indicação pelo número de habi-
tante por hectare". Sendo portanto, obviamente, que
êsse segundo número seria apenas normativo, ficando
o primeiro, positivo e determinável, como o elemento
legal a ser exigido.

As demais recomendações, referentes à necessida-
de de estabelecer convenientes planos de circulação,
de cuidar do "aspecto estético, legislativo, econômico e
social dos problemas urbanísticos, são também óbvios,
e são repizados para criar aquela atmosfera de con-
sagração necessária para que. se tornem sempre res-
peitados por quem de direito e amplamente conheci-
dos pela opJnlao pública. Pois não há dúvida que
"repetitta iuvant".

-- -;ti
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Há porém, algumas outras declarações, mais mo-
dernas diremos, e sôbre as quais quero chamar bem
a atenção, e são as seguintes.

Primeiro, o reconhecimento de que o planejamento
é problema de equipe, trabalho de caráter social, e
não obra de indivíduo isolado. Nesse trabalho cabe
hoje ao arquiteto, pela sua formação mental e sensi-
bilidade e pelo seu preparo específico, a parte de
direção na função de coordenador das pesquisas, aná-
lises e estudos de especialistas e mesmo de laborató-
rios especializados .. O trabalho do urbanista é por-
tanto um trabalho de coordenação e de síntese, sendo
que antes da coordenação e após a síntese, intervem
o trabalho dos especialistas, entre os quais estará o
próprio arquiteto na qualidade de projetista de ele-
mentos específicos do plano. Tôda vez que se cai
em projeto individualizado, como seja um conjunto es-
portivo ou hospitalar ou residencial, o urbanista, que
deve ter atuado no estabelecimento do plano em suas
linhas gerais, deixa o lugar ao arquiteto, ao enge-
nheiro, ao técnico que desenvolvem os elementos de
execução. Da mesma forma, para o estabelecimento
do plano geral, o urbanista precisa receber do pesqui-
sador, do engenheiro, etc., os elementos necessários
à expressão de seu [uízo e ao estabelecimento de seu
plano. A função do urbanista é pois mediadora en-
tre a análise preliminar e a síntese efetiva e definitiva
que cria o elemento da paisagem urbana. Portanto
seu trabalho é um esquema e nunca um projeto. Aliás
o exemplo do concurso de Brasília é significativo. O
mérito dos autores do projeto vencedor foi o de ter
apanhado essa face determinante do problema: não
foi apresentado por êles um projeto e nem mesmo um
anteprojeto com um desenvolvimento minucioso de pcr-:
tes, mas um esquema portador de um conceito, e sin-
tetizando um sem número de princípios e de cultura
específica. O plano resultando tinha vitalidade urba-
nística por ser um embrião fecundo e não uma matriz
estereotipada.

Outro ponto é o da necessidade da organização
industrial da edificação, pois o problema que interes-
sa é resolver a casa do homem comum, a casa simples
da vida de todos os dias, e êsse problema só pode
ser enfrentado caminhando para uma sempre maior

industrialização e estandardização dos elementos que
intervêm para formar a habitação.

Mas há finalmente um ponto essencial e sôbre o
qual tentamos e vamos tentar de acrescentar uma pa-
lavra mais adiantada ainda, mais voltada para o fu-
turo.

Refere-se êsse ponto à necessidade das aglomera-
ções urbanas (e rurais) possuirem "um plano diretor a
longo têrmo e planos de execução para as diferentes

. etapas, prevendo os elementos principais da estrutura
urbana", e ainda "caber aos municípios velar pelo
desenvolvimento normal das cidades" devendo tôda
cidade de certa importância ter "um arquiteto-chefe
dispondo de pessoal qualificado e de autoridade neces-
sária para tal". E mais adiante afirma-se "ser essen-
cial que os regulamentos relacionados com o urbanis-
mo sejam submetidos a revisões frequentes para evitar
que as novas idéias não sejam prejudicadas".

Ora, dessas afirmações tôdas oportunamente entro-
sedes, nós podemos concluir que, considerado o ca-
ráter normativo dos planos diretores, esquemas e não
projetos, programas de ação e não desenhos executi-
vos, podemos concluir que o que é necessário, em
qualquer aglomeração de qualquer relêvo, e nas esca-
las urbana, distrital, metropolitana" regional e nacio-
nal é se ter um escritório de planejamento convenien-
temente organizado e aparelhado, mais do que um
simples plano, pois não tem mais sentido, em face das
premissas dinâmicas e sociais que o planejamento ofe-
rece, cristalizar a vida, que é movimento, num desenho
fixo. O que é preciso é ter especialistas constantemen-
te pensando no plano e desenvolvendo o plano, que
embora seja ocasionalmente realizado por um dese-
nho, está sempre a se realizar no estabelecimento de
equilíbrios das forças vitais atuando no desdobramen-
to da vida urbana.

O plano (peças gráficas, leis, regulamentos, esque-
mas executivos) nada mais seria do que um dos as-
pectos do planejamento, o aspecto material destinado
a fornecer, periódicamente os pontos de apoio para
a intervenção efetiva no âmbito da área planejada.
O arquiteto-urbanista-chefe e sua equipe de especia-
listas estaria sempre a postos planejando o ambiente,
colhendo do mesmo os dados a elaborar, e fornecendo
aos técnicos os esquemas a desenvolver.

DOS F A TOSCROQUIS

• Prêmio Marcoplas de 58. Coube a Henrique S.
Poit, com o projeto de uma igreja, o 1.° prêmio do'

concurso organizado pela firma Marcoplas entre es-
tudantes de arquitetura de São Paulo. O júri composto
dos arquitetos Oswaldo Bratke, Plinio Croce, Paulo A.
Mendes da Rocha, e pelo dr. Rodolfo Galler, premia-
ram ainda em 2.° lugar Francisco Petracco (5.° ano Fac.
Arq. Mackenzie) a seguir Luís Ismael Romio, 1.° FAUSP
Carlos Funes e Mario Giraldes Zocchio ambos 3.°
ano FAUM. Concorreram ao certame cêrca de 40
trabalhos.

• Toma corpo a velha aspiração dos estudantes da
Arquitetura do Recife de transformar o curso de

Arquitetura em unidade autônoma da Universidade do
Recife. Reuniões mais profícuas entre estudantes, pro-
fessores, arquitetos e a direção da Escola de Belas
Artes estão sendo ativadas a fim de conseguir o des-
membramento tão esperado.

,
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• Dois brasileiros, o arquiteto Newton de Oliveira
(Bahia) e o engenheiro agrônomo Suetônio Pa-

cheto. concluiram recentemente o Curso no Centro
Pan-Americano da Vivienda e Planejamento.
• A faculdade de Arquitetura de Pôrto Alegre, está

promovendo uma série de palestras sôbre a Cul-
tura Artística do Século XIX. A 1.0 palestra, proferida
pelo catedrático de História de Arte e Estilística da
Faculdade, teve ampla aceitação. A próxima será
apresentada pelo arquiteto Demetrio Ribeiro e versará
sôbre a arquitetura do Século XIX.
• O Brasil apresentou Brasília aos parisienses e à

Europa, quando do inauguração do edifício da
UNESCO em Paris.
• Belo Horizonte, Minas, também está estudando seu

Plano Diretor. A elaboração do ante-projeto do
zoneamento já se acha aprovado devendo apenas ser
apreciado a redação final. A SAGMACS, organização
do Padre Lebret está procedendo o inquérito urbanís-
tico a semelhança das lá efetuados em São Paulo.

Separata da Revista Acropole N.? 239 - Setembro de 1958
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A NOVA LEI QUE REGULAMENTARÁ A PROFISSÃO DO ARQUITETO NO BRASIL

Justificativa

o presente projeto de lei cria, para a profissão do
arquiteto, uma disciplinação legal própria. Há vinte
e cinco anos, quando se cogitou de regulamentar essa
profissão, foi ela compreendida como ramo de enge-
nharia; na verdade, identificada com a engenharia ci-
vil. Hoje, essa identificação não é mais aceita, nem
pelo engenheiro civil, cujo campo de atividade, com
o crescente e complexo progresso da técnica, tende
a se dividir em várias especializações (pontes, estra-
das, construções, etc.), nem pelo arquiteto. Outrora
'orrncdo em escolas de engenharia ou Belas Artes, re-
cebe hoje o arquiteto seu treinamento em escolas espe-
ciais de arquitetura, escolas estas que têm por fim me-
lhorar o processo de formação do arquiteto, orientan-
do-o para a pesquisa nos fatôres sociais e humanos
do planejamento, em todos os seus aspectos.
t assim hoje o arquiteto brasileiro, a exemplo do

que ocorre no resto do mundo, o profissional que im-
prime às formas que organizam o espaço, às formas
que definem o planejamento, a expressão dos objeti-
vos sociais e humanos, a par com o justo condiciona-
mento técnico. A complexidade, cada vez maior, dos
problemas técnicos da construção do planejamento,
leva o arquiteto, ordinàriamente, a convocar técnicos
especializados, (engenheiros, econornistes, etc.) para
com êles acertar o plano, tal como é exigido pela so-
ciedade que dêle se utilizará. E, para que o plano
e a obra não resultem sàmente das imposições técnicas
e de fato se submetam, antes de tudo, aos seus pro-
pósitos humanos e culturais, o arquiteto se faz chefe
de equipe e tem que receber uma formação especial,
perfeitamente distinta daquelas que hoje caracterizam
o artista ou o engenheiro. O arquiteto assume, p&-
rante o cIiente e a sociedade, uma espécie nova de
responsabilidade ao planificar, que não era compre-
endida na formação do engenheiro, por exemplo. Tôdo
essa especialização do arquiteto, o legislador já re-
conheceu e lhe deu pleno acolhimento ao estabelecer
o ensino de arquitetura em escolas à parte. Agora,
completando a tarefa em benefício da arquitetura
brasileira, o legislador assegura, como já assegurou a
tantas outras profissões, o direito a uma regulamenta-
ção própria e a independência na fiscalização dessa
regulamentação. Com isto, cria a lei condições para
maior desenvolvimento da arquitetura brasileira, como,
também, garante à engenharia civil melhores condi-
ções de especialização num campo já por si altamente
complexo. Sàmente ao arquiteto, portanto, cabe a
elaboração do projeto total. Se nôo para aí a ati-
vidade profissional do arquiteto, é porque há necessi-
dade de acompanhar a realização do projeto, fiscali-
zondo seu atendimento, introduzindo-lhe, se fôr o caso,
modificações. Daí prever o projeto de lei que ao ar-
quiteto compete a fiscalização arqu!tetônica da obra

que projetou. Poderá ainda o arquiteto se encarregar
da direção da construção, isto é, coordenar e dirigir os
trabalhos de empreiteiros e sub-empreiteiros de obras.

No dispôr sôbre as condições de organização pro-
fissional da atividade do arquiteto, assim compreendi-
da, o projeto de lei se baseou, largamente, na organi-
zcçõo atualmente em vigor para engenheiros e ar-
quitetos, no propósito de beneficiar-se de uma expe-
riência nossa de vários anos. Devendo cogitar da
passagem do regime atual para o novo, cuidou de
assegurar a todos os profissionais que podem atual-
mente exercer as atividades agora reservadas aos ar-
quitetos, a continuação plena dêsse exercício, sujei-
tando-se, é óbvio, a registro nos novos órgãos fisccll-
zadores da profissão de arquiteto.

Avança ainda, êste projeto de lei, na disciplinação
da atividade do arquiteto, quando êle é planejador
de cidades ou de regiões. t indispensável, para acom-
panhar o desenvolvimento da nação moderna, a pla-
nificação em tôdas as suas escalas. Ora, é conceito
universalmente aceito que, para planificação urbana
ou regional, o profissional habilitado para o comando
de pesquisa e projeto é precisamente o arquiteto, pelo
rrcque]o que a sua formação comunica. Ele organiza
c espaço para o fruir da vida social, sem descambar
para o objetivismo das especializações técnicas.

Nesse sentido, o projeto de lei aponta para a atual
organização do ensino universitário, encaminhando a
solução para uma série de questões decorrentes da
falta de uma caracterização melhor no sentido do pla-
nejamento, sua importância social, seus intérpretes mais
hábeis. Urge concentrar nas escolas de arquitetura,
e só nelas, a formação dos planificadores, dos arqui-
tetos, cada vez melhor informados para abraçar tôda
a sérip. de problemas de organização do ambiente fí-
sico, peculiares à etapa histórica que vive o mundo
e, em particular, o nosso País.

Projeto de lei Regulando a Prof:ssão de Arquiteto no Brasil

Título I - Do Exercício Profissional

Art. 1.0 - O livre exercício da profissã -:, liberal de arquiteto
no Brasil é assegurado, observadas as ccndicôes de ccpocdo de
e outros exigências previstas na presente lel, aos brasileiros,
nctos ou natural'zados:

a) que possuam diplomas, devidamente reqstro dos, de escolas
superiores de arqu'tetura, ex'stentes no país, of'ccls ou oficialmen-
te reconhecldcs.

b) que possuam diplomas de escolas estrangeiras de ensino su-
peror de crquiteturc, devidamente revcl.dcdos e registrados no
Erasil;

c) que, até a data da promulgação desta lei se acham no
exercício legal da at'vidade de arquiteto devidamente registrados
como arquiteto, engenheiro-arquiteto ou urbanista, nos antigos Con-
selhos Regionais de Engenharia e Arqoitetura.

Art. - 2.0 - O exercício da profissão de arquiteto compreende :
I - Estudos, pareceres, peritagens, estimativas, desenhos, plo-

nos e projetos, bem como fiscalização das respectivas rea-
lizações:



a) planejamento urbano e regional;
b) edifícios e suas obros complementares;
c} obras com caráter essencialmente artístico ou monu-

mental;
d) arquitetura de interiores;
e) arquitetura paisag ística.

11 A direção de obras pertencentes a tôdas as letras da a!í-
nea anterior.

111 A arquitetura judicial.
§ 1.0 - Para o desempenho das suas atividades de planejar,

projetor, fiscalizar ou dirigir, poderá o arquiteto convocar, sempre
que necessário, a colaboração de outros profissionais, os quais se-
rão considero dos seus co-responsáveis.
§ 2.0 - Ao arquiteto, autor do plano ou projeto, ou a seu

preposto, fica assegurada a fiscalização da obra plcnelcdo ou
projetada, podendo abrir mão dêsse direita seu, por escrito, em
favor de outro arquiteto devidamente habilitado.
§ 3.° - Ao arquiteto como profissional liberal somente é per-

mitido dirigir obra por éle próprio planejada ou projetada.
§ 4.0 - As atividades mencionadas nas alíneas I e 111 dêste

artigo, são da exclusiva competência do arquiteto.
Art. 3.0 - Entende-se por fiscalização de obra a atividode

reolizc do pelo arquiteto, na qualidade de profissional liberal,
mediante a qual, em nome do cliente, exiqe o atendimento pelo
construtor das condições estabelecidos no plano, projeto, especi-
ficoções, orçamentos e demais peças, de que é éle ou outro ar-
quiteto autor, e que são reputados parte integrante do contrato
de construção.

Art. 4.0 - Entende-se por direção de obra a atividade realiza-
da por arquiteto, na qualidade de profissional liberal mediante
a qual, em nome seu ou do cliente, coordena as atividades técni-
cas de outros profissionais, empreiteiros e sub-empreiteiras que
executam obra por êle planejada ou projetada.

Art. 5.° - Sem prévio assentimento por escrito do seu autor,
nenhuma olteroçõo poderá ser feita no projeto, plano, estudo,
modêlo e peças complementares elaborados pelo arquiteto, depois
de aprovados por autoridades público ou registrada no Conselho
Regional de Arquitetura, nos têrrnos do artigo ...

Art. 6.0 - As pessoas jurídicas de direito privado, de natureza
civil ou comercial, bem como as sociedades de economia mista,
não pcderõo exercer, dentre as atividades neculíores à profissão
de arquiteto, senão aquelas que digam respeito à direção de
obras, ficando proibidas da atividade de estudos, consultas, planos
e projetos, bem como da fiscalização das obras respectivas.

Título I1 - Do Registro e da Carteira Profissional

arquitetas, legalmente habilitados para a exercício profissional, e
obedecerá à seguinte composição,

a) cinco conselheiros efetivos eleitos em escrutínio secreto, por
maioria de votos, pelos arquitetos registrados na reqroo,

b) três conselheiros suplentes, eleitos nas mesmas condições da
alínea anterior.

Art. 13.0 - O mandato dos conselheiros nacionais e regionais,
efetivos e suplentes, será de três anos, fazendo-se a sua renovação,
pelo terço, anualmente.

Art. 14.0 - Das decisões do Conselho Nacional de Arquitetura
não caberá recurso e, das decisões dos Conselhos Regionais de
Arquitetura, caberá recurso ao Conselho Nacional nos casos que,

a) digam respeito a expedição de certeir-a profissional;
b) se alegue desrespeito certo a esta Lei, ou a resoluções

bolxcdos pelo Conselho Nacional;
c) tenham sido aplicados aos profissionais penalidades graves

ou muitas.
§ único - Os recursos somente serão recebidos pelo Conselho

Nacional quando devidamente encaminhados e informados pelos
Conselhos Regionais.

Art. 15.0 - São atribuições do Conselho Nacional de Arqui-
tetura:

a) elaborar o seu regimento interno, propondo ao Poder Exe-
cutivo as medidas para o seu funcloncmento.

b) reunir-se, de acôrdo com as disposições de seu regimento
interno, pelo menos uma vez por mês, registrando em ata suas
resoluções e transcrevendo em boletim oficial;

c) observar o cumprimento desta lei, propondo ao Poder Exe-
cutivo as medidas relativas à sua aplicação. resolvendo os casos
omissos e fixando, através de resoluções, normas que sirvam à sua
interpretação e execução, em todo o territário nacional;

d) decidir, em última instôncia, os recurso, que lhe sejam re-
gularmente apresentados;

e) baixar instruções aos Conselhos Regionais;
f) manifestar-se a respeito de qualquer consulto, dúvida ou

suqestôo de inter êsse para a profissão do orquitero, que lhe seja
encaminhada pelos Conselhos Regionais;

g) alterar as circunscrições territoriais dos Conselhos Regionais,
criando novas circunscrições, inclusive, à vista de representações
Fe.tcs por arquiteto, devidamente registrados, encaminhadas atra-
vés do Conselho Regional correspondente;

h) organizar e promover a regulamentação, dentro de
mesas de sua constituição, das tabelos de honorários profissionais
mínimos;

i) organizor e promover a regulamentação dentro de .... me-
ses de sua constituição, das bases de concursos públicos;

j) organizar, regulamentar e manter o registro espacial de
planos, projetos, desenhos e idéias, elaborados por arquitetos re-
g:strados, de forma que go.em êsses trabolhos de fé pública, para
garantia dos direitos autorais;

k) organizar, regulamentar e manter o registro de contratos
de serviços profissionais, estabelecidos segundo normas gerais uni-
formes;

I) aprovar os regimentos internos dos Conselhos Regionais;
m) exercer a administração financeira, bem como organizar e

manter os serviços a ela relativos;
n) encaminhar anualmente ao Poder Executivo o orçamento de

despesa e receita do ano subsequente. juntamente com o relatório
de suas atividades e respectiva prestação de contas, a serem
submetidas ao Tribunal de Contas.

At. 16.0 - São atribuições dos Conselhos Regionais de Arqui-
tetura, dentro da respectiva circunscrição territcrio! .

a) elaborar e alterar o seu regimento interno, submetendo-o
o aprovação do Conselho Nocional;

b) cumprir e fazer cumprir a presente 1ei .. as Resoluções bai-
xadas pelo Conselho Noc.cnc l nos têrmos da alínea "c" do artigo
15.0, bem como baixar Atos que, para isso, julgue necessórios,

c) processar os diferentes registros, bem como a expedição da
(arteira profissional;

d) tomar tôdas as providências que julgar necessário para a
fiscalização profissional, inclusive a manutenção de um seu ele-
vado padrão moral e social;

e) solicitar ou aceitar, quando julgar conveniente, a colabo-
ração das escolas e das associações de classe;

f) lançar e cobrar taxas, anuidades, emolumentos e multas pre-
vistas nesta Lei, nas Resoluções baixadas pelo Conselho Nacional
ou nos seus próprios Atos, bem como receber doações, legados,
auxílios e subvençes;

g) admj~istrar seus serviços, seu patrimônio e seus recursos fi-
nanceiros;

h) enviar, ariualmente, ao Conselho Nacioroal relatório das suas
atividades, de que constem a relação dos profissionais registrados
e a prestação de contas.

Art.17.0 - São rendas do Conselho Noclcncl de Arquitetura,
a) um terço da taxa de expedição de carteiras profissionais

que lhe deverá ser entregue, sernestrclrnente, pelos Conselhos Re-
gionais;

b) doações, legados, auxílios e subvenções que tenha aceito
por unanimidade;

Art. 7.0 - O exercício da profissão de arquiteto, a que se
•.efere o Titulo I, bem como o uso da designação profissional de
arquiteto, somente são permitidos às pessoas físicas portadoras
de carteira profissional expedido pelos Conselhos Regionais de
Arquitetura, à vista do registro solicitado, no Conselho em cuia
circunscrição territorial pretendem exercer suo atividade. l

Art. 8.0 - As pessoas jurídicas de dlre.to privado que exer-
çam atividades próprias da profissão de arquiteto estão sujeitos
a registro no Conselho Regional de Arquitetura correspondente à
área em que tenham atividade.

Art. 9.0 - O Conselho Nacional de Arquitetura estabelecerá o
processamento a ser cumprido para o registl'o das pessoas físicas
e jurídicos de direito privado, a que se referem os artigos 7.0 e
8.°, bem como quais as informaçães que lhe deverão ser regular-
mente prestadas, para que se mantenham êsses registros.

Título 111 - Dos Órgãos Fiscalizadores e das suas atribuições

Art. 10.0 - A fiscalização do exercício da profissão de arqui-
teto por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de direito privado
e de direito público nas condições estabeleddas por esta Lei, será
exercido pelo Conselho Nacional de Arquiteturo (CNA) e pelos
Conselhos Regionais de Arquitetura (CRA).

§ único - Os órgãos referidos neste artigo gozam de auto-
nornio financeira e administrativa e constituem, no seu conjunto,
uma autarquio, sendo cada um déles dotado de personalidade
[ur ídicc de direito público.

Art. 11.0 - O Conselho Nacional de Arquitetura, com sede na
Capital da República, será constituido de arquitetos, legalmente
habilitados parC! o exercício profissional, e obedecerá a seguinte
composição,

a) nove conselheiros efetivos, eleitos em escrutínio secreto e
por maioria de votos, em assembléia constituida de delegados elei-
tores de cada circunscrição regional;

b) seis conselheiros suplentes, eleitos da mesma forma que os
conselheiros efetivos.
§ único - Cada Conselho Regional escolherá seus delegados

eleitores, na base de um para cada cem ou menos de cem arqui-
tetos que tenha registrado.

Art. 12.0 - Os Conselhos Regionais de Arquitetura, com sede
na Capital do Estado de maior população, serão constituidos de



c) renda patrimonial.
Art. 18.0 - São rendas dos Conselhos Regionais de Arquitetura,
a) dois terços da taxa de expedição de carteiras profissionais,
b) a arrecadação das demais taxas, contribuições, anuidades,

emalumentos e multas cobradas;
c) doaçães, legados, auxílios e subvenções. aceitas por unani-

midcde.
d) renda patrimanial.
Art. 19.° - As pessoas físicas e jurídicas sujeitas a registra nos

Conselhos Regionais de Arquitetura, nas têrmos desta Lei, ficam
abrigados ao pagamento das anuidades abaixo,

Pessoas físicas Cr$ 1.000,00
Pessoas jurídicas civís e cooperativas c-s 2.000,00
Pessoas jurídicas mercontís, com ca-

pital realizada inferior a um mi-
lhão de cruzeiros Cr$ 5.000,00

Pessoas jurídicas mercantís, com ca-
pital realizada igualou superior
a um milhão de cruzeiros c-s 10.000,00

Art. 20.0 - Os Conselhos kegionois de Arquitetura cobrarão pe-
los seus serviços emolumentos ou contribuições, a serem fixados em
rebelo baixada por Ato seu.

Arto. 21.0 - As infrações e dispos.t ivos desta Lei serão autua-
das pelos Conselhos Regionais e ficarão sujeitas, de parte outras
sanções previstas pela legislação, a uma multa de mil a 50 mil
cruzeiros, tal seja a gravidade da infração e seu responsável
pessoa física ou jurídica, a ser lançado e cobrada pelos mesmos
Conselhos Regionais, de acõrdo com Ato seu.

Art. 32.0 - Tratando-se de carteira profissional em que figure
a anotação de que o portador é arquiteta responsável de deter-
minada pessoa jurídica de direita privado, esta anotação somen-
te será válida quando conste da carteira a pc:gamenta feito, em
tempo hábil, da anuidade corrente e demais débitos da pessoa
jurídica em questão, junto ao Conselho Regional.

Art. 33.0 - A critério dos Conselhos Regionais, poderão ser
advertidos, suspensos do exercício profissional os arquitetos regis-
trados que hajam cometida erros técnicos graves ou desrespeitado
as normas éticas da profissão.

Art.34.o - Os autos de infração, lavradas pelos Conselhos Re-
gionais depois de julgados definitivamente, constituem título de
dívida líquida e certa, cobráveis por executivo fiscal.

Ar!. 35.0 - São solidàriamente responsáveis pelo pagamento das
multas, emolumentos, taxas e contribuições devldos ao Conselho
Regional, os arquitetos e as pessoas jurídicas de direito privado
a que estejam aqueles relacionados.

Ar!. 36.° - O disposto nesta Lei com respeito às pessoas jurí-
dicas de direito privado se aplica, se couber, a pessoa jurídica
de direito público, federal, estadual ou municipal.

Art. 37.° - Ficam extintos os registros de arquiteto, engenheiro-
arquiteto e urbanista, de pessoas físicos ou jurídicas. bem como
suspensos a expedição das correspondentes carteiras profissionais
e a fiscalização daquelas profissões pelos antigos Conselhos Fede-
rais de Engenharia e Arquitetura e CREA, cujas designações serão
devidamente alteradas.

Ar!. 38.0 - A presente Lei, inclusive suas disposições transitórias
entrarão em vigor na data da sua publicação.

Art. 39.° - Ficam revogados as disposições em contrário.

Art. 22.0 - Nos trabalhos gráficos, memorais, especificações,
orçamentos, laudos, têrmos de compromisso e demais atos seme-
lhantes de valor privados ou público, será obrigatória, além da
assinctura de arquitetos que dê:e por ticiporn precedendo o nome
da firma, sociedade ou instituição, porventura interessada, a de-
claração do número da respectiva carteira profissional.

§ único - Não serão recebidos pelas cutoridades judiciais,
executivas ou legislativas, federais, estaduais ou municipais, e pelas
socledodes de economia mista, papeis que não sntlsfcçcm ao pre-
visto neste artigo.

Art. 23.0 - As entidades federais, estaduais ou municipais somen-
te poderão receber impostos relativas ao exercicio de atividades
profissionais de arquiteto à vista da carteira profissional do in-
teressado, devidamente anotada.

§ único - No caso de pessoa jurídica, deverá ser exibida car-
teira profissional do arquiteto responsável, com a pertinente ano-
tação.

Art. 24.0 - As autoridades públicas que, no desempenho da sua
fiscalização, encontrarem pessoas exercendo irregularmente as ctl-
vidodes de or qu.teto ou que não tenham suas carteiras devidamen-
te anotadas, deverão comunicar o fato ao Conselho Regional, bem
como suspender a prática dessas ct.vtdcdes. inclusive embargando
obras em andamento, até que seja regularizada a situação, face
a esta Lei.

Art. 25.0 - Enquanto durarem as obras, reformas ou instalações,
públicas ou privadas, é obrigatória a cfíxcçâo de uma placa, de
modo visível ao público, de que constem o nome do arquiteto
autor do projeto e dos responsáveis pela fiscalização e pela dire-
ção, sequ'dos de número das respectivas carteiras profissionais.

Art. 26.0 - Qualquer indivíduo ou pessoa jurídica que exerça
ou que, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros
me.os. se proponha exercer atividades de arquiteto, sem estar
devidamente habilitado e registrado, nos têrmos desta Lei, fica
sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão.

Art. 27.° - Caberá ao arquiteto, nos organismos públicos e
privados, a direção dos órgãos encarregados de aprovação e ela-
boração de projetos ou planos, bem como ao fiscalização, sob
qualquer aspecto, das respect.vcs obras.

§ único - Os projetos ou planos, para serem aprovados, trarão
a assinatura do seu autor.

Art. 28.0 - Serão independentes perante as autoridades compe-
tentes a aprovação do projeto e a indicação do construtor, bem
como a fiscalização da obra sob seu aspecto arquitetõnico, confcr-
me definido nesta Lei, e sob outros ospectos.

Art. 29.0 - Os funcionários, servidores ou empregados das pes-
soas jurídicas de direito público ou das sociedades de economia
mista, federais estaduais ou municipais, que exerçam atividades
pr óprio s de arquiteto, deverão possuir e manter atualizadas suas
carteiras profissionais.

Art. 30.0 - As certeiros profissionais de arquiteto obedecerão
a um mesmo padrão noc.oncl a ser estabelecido pelo Conselho
Ncc.oncl. servirão de carteira de identidade e terão fé pública.

Art. 31.0 - Deverá constar da carteira profissional o recibo do
ano em curso.

§ único - Não será recebido o pagamento da anuidade a que
se refere êste artigo antes que tenha o interessodo, digo, antes
que sejam saldados os emolumentos, multas e demais débitos que
tenho o interessado para com o Conselho Regional.

Título V - Das Disposições Transitórias

Título IV - Das Disposições Gerais

Art. 40.0 - As circunscrições territoriais dos Conselhos Regio-
nais de Arquitetura corresponderão, inicialmente, às atuais regiões
dos antigos CREAS.

Art. 41.0 - Dentro de 30 dias, o Presidente da República no-
meará dentre os arquitetos a que se refere a alíena "C'I do artigo
1.0, o primeiro presidente do Conselho Nacional de Arquitetura.

§ 1.° - Compete ao primeiro Presidente do Conselho Nacional
tomar as providências necessárias para a prcnta instalação do
Conselho Nacional e dos Conselhos Regionais, devendo, inclusive,
convocar os profissionais que estejam nas condições do artigo 1.0,
alínea "C", paro elegerem os membros dos Conselhos Regionais,
bem como os delegados eleitores dos conselheiros nacionais.

§ 2.° - O mandoto do prime'ro presidente do Conselho Nacio-
nal se encerrará com a eleição dos conselheiros regionais e fede-
rais feita nos têrmos do artigo 12, dentro de 90 dias.

Art. 42.0 - Os profissionais a que se refere a alínea "c" do
artigo 1 o poderão usar, pelo prazo máximo de um ano a partir
da instalação de cada CRA as suas atuais carteiras profissionais
fornecidos pelos antigos CREA.

§ único - Antes de findo o prazo previsto neste artigo, deverão
esses profissionais providenciar a obtenção da carteira profissional
prevista nesta Lei, sob pena de serem suspensos do exercício profis-
sono l de arquiteto.

Ar!. 43.° - Fica estabelecido o prazo de 60 dias, após a ins-
talação do respectivo Conselho Regional, para que as pessoas fí-
slccs e jurídicas alcançados pela presente Lei, providenciam a re-
gu!orização de suo situação.

§ 1.° - Findo o prazo a que se refere êste artigo, o Conselho
Reg'onal intimará tais pessoas, por edital, a regularizarem sua
s.tuoçõo. dentro do prazo de noventa dias, sob pagamento de
multa d.órlo de duzentos cruzeiros, no caso de pessoa física e
de mil cruzeiros, no coso de pessoa jurídica.

§ 2.0 - Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior,
qualquer pescoc física ou jurídica encontrada em situação irre-
9ular, quanto ao disposto nesta Lei, ficará sujeita às combinações
previstas na legislação, considerando-se nulos de pleno direito
qualquer ato seu.

Art. 44.0 - As duas primeiras renovações anuais dos membros
do Conselho Nacional e dos Conselhos Regionais, feitas pelos terço,
nos têrmos do artigo 13, alcançarão os conselheiros menos votados,
prorrogando-se o mandato dos membros rerncnescentes para qua-
tro e cinco anos.

Art. 45.0 - Dentro de 360 dias, os governos federal, estaduais
e municipcis providenciarão a alteração da I espectiva legislação
no que diga respeito a ajustarem-se aos dispositivos da presente
Lei.

§único - Findo o prazo previsto neste artigo, serão nulos de
pleno direito os atos praticados com inobservância desta Lei.

Art. 46.0 - Dentro de 90 dias, os antigos CREA, transmitirão,
no original ou por cópia, aos correspondentes CRA tõda a docu-
mentação em seu poder, referentes aos antigos registros de arqui-
teto, engenheiro-arquiteto e urbanista. ~

Art. 47.0 - Os atuais profissionais que \jazam das atribuições
deflnidos na Lei n.? 23.569, de 11-12-1933, artigo 28, letras "b"
e "i", deverão, dentro do prazo de 180 dias, registrar-se nos CRA
para assegurarem o direito ao exercício dessas atribuições.



J. K. RECEBE O PROJETO DE LEI DOS ARQUITETOS

Em sessão realizada no dia 9 do corrente mês, foi
submetida à apreciação do Conselho Superior e da
Assembléia Nacional e redação final do Projeto de
Lei que regulamenta o exercício da profissão de arqui-
teto. Nessa reunião, que se prolongou até as primeiras
horas do dia 10 e contou com a honrosa presença do
arquiteto Hector Mardones Restat, Presidente da União
Internacional de Arquitetos, depois de aprovado o
Projeto de Lei, ficou deliberado que o mesmo seria
entreçue ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, por ocasião da visita à Brasília dos partici-
pantes do Seminário Internacional sôbre a Criação de
Novas Cidades. Sua Excelência, na oportunidade da
entrega, disse da grande satisfação que teria em en-
caminhar ao Congresso o projeto que representava as
aspirações da nossa classe.

•

EXPOSiÇÃO INTERNACIONAL EM BRUXELlAS

o pavilhão do Brasil, projetado pelo arq. Sérgio
Berncrdes, e com jardins de Roberto Burle Max, rece-
beu o 1.0 prêmio autorgado pelo Comissariado Geral
da Exposição.

•

ESTUDANTES E ARQUITETOS EM SÃO PAUlO

o 1.0 ENCONTRO DE ESTUDANTES E ARQUITETOS,
reunido em São Paulo, de 24 a 31 de outubro de
1958, para tomar posição, na hora presente e num
âmbito nacional, sôbre a formação e a profissão do
arquiteto no Brasil, reafirma as conclusões do 1.0 Se-
minaria de Ensino de Arquitetura, promovido pelo
BNEAU e,

-::-lNSIDERANDO QUE:

1) No Brasil, a atividade do arquiteto, bem como a sua
fcrmação, foram entendidos, a princípio, como relacio-
nc.das às belos-ortes. Mais tarde, por fôrço especial-
mente de uma leg'slação ainda vigente, foi a orquite-
turo definida como ramo ou especialização da engenha-
ria de construção.

2) No entanto, a moderna crqu'tetura brasileira, que se
impôs ao país e ao mundo todo pelo arroio e valor
das suas cr.cçôes, vem formulando, para servír de cs-
sento à sua atividade prática, um entendimento novo
da ctividade do arquiteto. Êste é o profissional que,
no trato com os materia!s, as construções ou as cidades
e regiães, se volta antes para o; aspectos do planeia-
mento, propondo além do orrcn]o espacial e material,
soluções de slqníf.codo soc'al e artístico.

3) É a falta de compreensão dessa ct.vldcde peculiar ao
arquiteto que tem trazido, aos próprios arquitetos, mas,
especialmente, aos outros profissionais, às escolas e à
sociedade em geral, confusões e incompreensões sôbre
esta atividade profissional, daí resultando tumultos no
ensino e na profissão do arquiteto que emperram ou
distorcem a real e intensa colaboração que cabe ao
arquiteto dar ao país, em benefício do seu desenvolvi-
mento econômico e da sua independência cultural e po-
lítica.

1\) Para que a arquitetura brasileira atenda à sua res-
ponsabilidade nacional na hora presente, necessário se
faz que reivindique, por tôdas as formas, as suas con-
dições de independência profissional, bem como que
procure comparecer em tôdas as situações, sejo no trato
de materiais, de construções ou de cidades e regiões, em
que a ausência de um bom plonjornento, em têrmos
humanos, funcionais e culturais, venha a constltulr um

desperdício econômico, uma ofensa ao ser humano ou
uma subserviência cultural para a Nação.

5) Mais do que as condições de independência profissional
e do efetivo e correto comparecimento em tôdas as si-
tuações a que tenha por obrigaçõo atender, a arquite-
tura nacional sàmente existirá como tal e como tal se
desenvolverá quando encontre e defenda um clima de
liberdade para suas atividades e, acima de tudo, quando
saiba ser a expressão legítima, tranquila e independen-
te da culiura nacional, interpretcdo esta nas suas raízes
históricas e populares e defendida contra tôda a sorte
de distorsões espúrias e extemporâneas a que está ela
sujeito no mundo de hoje.

6) A sustentação dêsse clima de liberdade e de defesa do
patrimônio cultural da Nação dependerá do entendi-
mento e solidariedade que se mantenham entre os ar-
quitetos brasileiros. especialmente através da unidade
dos esforços despendidos nesse sentido pelos alunos e
professores das escolas de arquitetura e pelas profis-
sionais reunidos no Instituto de Arquitetos do Brasil;

RESOLVE:

1 - Consolidar a unidade conseguida neste 1.0 ENCONTRO
entre alunos, professores e arquitetos, para a mais rá-
pida e efetiva concretização da proposta levantada pelo
I.A.B. de modificação da atual legislação profissional
do arquiteto.

II - Propôr ao I.A.B. nacíonal a prcrncçôc de um Encontro
de Professores, Alunos e Arqu!tetos, para estudo de
uma nova organização do curso de arquitetura no
país, em que se considerem as resoluções do 1.° Serni-
nóric de Arquitetura e as resoluções dêste 1.0 Encontro.

III - Exigir uma audiência maior por parte da direção do
ensino de arquitetura no país das medidas que êste 1.0
Encontro e a vanguarda do arquitetura nacional suqe-
rirem como de interêsse para o plano da formação pro-
flssionc].

IV - Indicar à direção do ensino de arquitetura no país a
necessidade de adequar a noção de planejamento aos
têrmos consubstanciados no projeto do l.A.B. de alte-
ração da legi;lação profissional do arquiteto, abando-
nando-se de uma vez a noção da urbanismo, tal como
está formulada pelos cursos e regulamentos existentes.

V Sugerir aos governos do Estado e da Nação a necessi-
dade de promoverem regularmente o intercâmbio de
alunos e professores das diversas escolas de arquitetura
do país.

VI -> Representar a todos os órgãos oficiais do país que pro-
movam ou orientem a distribuição de bolsas de estudos,
suqerindo-lhes que sejcm elas oferecidas aos alunos de
arquitetura de preJerência segundo as normas aprova .•
das por êste 1.° Encontro.

VII Considerar em especial a responsabilidade do Estado
no campo da pesquisa, quer seja do tipo puramente
humanístico ou científico, quer seja do tipo que possa
conduzir o trabalho do profissional brasileiro de arqui-
tetura e plcnejcmento a um elevado nível de contribui-
ção para a cultura e progresso nacionais. A criação
de órgãos exclusivamente de pesquisas é, portanto, uma
reivindicação da arquitetura brasileira, tanto na escala
nacional, como nos âmbitos regionais e particulares. A
direção e orientação dêsses órgãos devem caber aos
arquitetos, sendo necessário evitar-se a intromissão de
compromissos teóricos for:nulados sem o audiência dos
problemas da nossa formação, da nossa estrutura eco-
nômica e social e das nossas perspectivas como povo,
como cultura e como atividade criadora.

VIII· Sugerir, como medida urgente, c estabelecimento obri-
gatório de iniciativas complementares do ensino de ar-
quitetura, destinados a garantir maior realismo, maior
penetração e maior atualidade aos cargos atuais. En-
tré essas inlciotivc s se incluem a convocação de profis-
síonaís capacitados pelo exercício da arquitetura no
país; os cursos extraordinários; os estudos de situações
típicas ou especiais; as publicações de pesquisas e ln-
dagações que possam contribuir para uma melhor fun-
damentação da problemática da arquitetura nacional;
seminários, exposições e documentação em geral.

IX - Exigir da administração pública que promova o apro-
veitamento do profissional em arquitetura em têrmos
precisos, e não tumultuários, como ocorre atualmente
nos maís diversos setores do serviço público.
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o CONGRESSO DE URBANISMO DE lIEGE E O DIA
DO URBANISMO

Em setembro dêste ano, durante os trabalhos do
Congresso de Liege, promovido pela Federcçõo Interna-
cional de Habitação e Urbanismo e dedicado aos p!o-
nos regionais, foi reconhecida a importância das co-
memorações desenvolvidas em vários países no cha-
mado Dia Mundial do Urbanismo, instituido por inicia-
tiva do Instituto de Urbanismo da Universidade de Bue-
nos Aires, e festejada em 8 de novembro. O órgão
diretor da Federação, perante o qual, no congresso de
Viena de 1956, levamos pessoalmente a proposta de
oficialização daquele dia, em ação conjunta iniciada
em Amsterdam em 1950 em colaboração com o de-
legado argentino arq. Ricardo Garcia Uriburu, resol-
veu reconhecer oficialmente o Dia Mundial do Urba-
nismo e resolveu chamar a atenção das organizações
internacionais filiadas à Federação para a importân-
cia dêsse dia devotado à difusão dos conceitos rela-
cionados com o planejamento urbano e rural e ao
congraçamento dos que se dedicam de qualquer for-
ma ao urbanismo. Foi ainda resolvido pela direção
da Federação Internacional publicar em seu órgão
"The News Sheet", um apanhado histórico sôbre êsse
Dia e relatar as atividades salientes realizadas naque-
les países que resolveram comemorar o Dia Mundial
do Urbanismo.

Essa notícia rroduz a convicção de que essa come-
moração entrou já como um elemento tradicional nos
meios urbanísticos, pois a maior entidade profissional
congregando urbanistas de todo o mundo ofereceu-lhe
decididamente o seu apoio, o que teró obviamente
enorme influência na expansão dêsse ato de alcance
público.

Para a história, quero lembrar que no Brasil a pri-
meira manifestação do Dia do Urbanismo foi realizada
pela Prefeitura Municipal em 1949, por iniciativa mi-
nha e do ilustre enq.? Dario de Castro Bueno e por
sugestão do arq, Carlos M. Della Paolera de Buenos
Aires, que a imaginara.

Constantemente repetida graças à atividade do De-
partamento de Urbanismo da Prefeitura de São Paulo
da Faculdade de Arquitetura, do IAB., do I.E. e da
Sociedade Amigos da Cidade, se apresentou portan-
to êste ano, com o vasto programa já divulgado, em
sua décima edição. Arq. Carlos Lodi.

•

ENCONTRO INTELECTUAL DE ARQUITETURA NO RIO

DE JANEIRO, OUTUBRO 1958, SÔBRE NOVAS
CIDADES

Há dois anos, no belo Parque Zoológico de Dakar,
na África Ocidental, vi uma jovem pagem negra que
acompanhava algumas crianças louras. A sua extra-
ordinária beleza era impressiononte pela harmonia de
suas linhas, tôdas evoluindo em curvas acentuadas,
lembrando as do perfil da pantera. E pensei logo que
seria porém difícil, num concurso universal de beleza,
estabelecer um possível confronto entre aquele nobre
espécimen da raça negra e as beldades de nossa es-
tirpe branca. Ora, a tentativa de resolver problemas
específicos em um congresso internacional, mesmo do

mais alto nível, como foi sem' dúvida o encontro do
Rio, está fadada ao mesmo malogro dos convênios
universais de beleza.

Nesses encontros nós devemos nos limitar a duas
causas: a ouvir de pessoas altamente qualificadas o
relato das próprias experiências e apreciar o preparo
e qualidade de suas mentes, para esclarecimento, for-
talecimentos e alimento das nossas, e reconhecer o ca-
ráter universal alcançado por alguns princípios gerais,
que sempre podem e devem ser aplicados, como aque-
les a que nós nos temos constantemente referido no
planejamento, isto é, de que os planejamento urbanís-
tico deve ter alcance regional, pois as cidades nada
mais são hoje do que pontos de maior vitalidade das
regiões; de que o planejamento precede o projeto dos
elementos urbanos e os enquadra. Ainda, que o pla-
nejamento deve ser obrigatório, e seus princípios divul-
gados amplamente para que.o povodêle participe di-
retamente, tenha dele consciência, pois de outra forma
os planos impostos sem ouvir' os interessados, fatalmen-
te perecerão. E de que tôda cidade deve ter seu es-
critório planejador, além de seu plano, pois o que
importa é a imanência do órgão planejador na opli-
cação do plano, que podemos considerar como um
corte realizado no campo complexo de ações e atua-
ções que constituem a atividadeplanejadora. O as-
sunto é complexo e para sua atuação não é possível
estobelecer normas fixas internacionais fundadas ex-
clusivamente sôbre a técnica, pois o centro de todo
programa de planificação deve ser o homem, exclu-
sivamente o homem, sendo a cidade criada para ser-
vir o homem e não para exibição de virtuosismo técni-
co. Cousas óbvias; mas foi mercê de um trabalho in-'
cessante de mentes privilegiadas e de homens de alta
cultura que essas cousas óbvias são hoje geralmente
aceitas pelos técnicos e mesmo pelo público. Tão logo
se tente descer a determinações mais precisas, sur-
gem as diferenças e condições locais a tornar irnpos-
sível a concordância em tôrno dos assuntos em dis-
cussão. Então, nessa altura, devem atuar os congres-
sos regionais, nacionais e mesmo locais.

O encontro foi dos mais fecundos, pelas relações
pessoais e pelo enriquecimento de espírito, a que te-
mos assistido, mesmo pela trcrurerêncio a São Paulo
da "brain trust" estrangeiro reunido no Rio, o que pro-
longou o útil encontro em visita a nossa tremenda me-
trópole. Ficaram em nossas mentes a precisão nítida
do pensamento urbanístico do eloquente francês André
Gutton; a metódica construção do plano na fria e
estatística objetividade do inglês Max Lock, e a rea-
lística colocação dos problemas de seu patrício J. M.
Richards; a fôrça criadora do espírito do mestre do
plano de Amsterdam, uma das cidades mais bem pla-
nejadas do mundo, Van Esteren; os conceitos básicos
de planejamento do italiano Luigi Picclncto, afinal, a
palavra e o pensamento de todos os que lá estiveram,
nacionais e estrangeiros, e de cujo convívio o espírito
voltou enriquecido. Lembramos os suissos Babei e
Vouga, o francês Pierre Vago, o Japonês Takamusa
e a bela contribuição de colegas do Rio, de São
Paulo e de outros estados do Brasil.

Auspiciosa a presença do presidente da U.I.A., o
arq. chileno. Hector Mardones e do eminente jurista
patrício Temistocles Cavalcanti, cujo pensamento no
campo jurídico, quanto à necessidade de adequar o
conceito de propriedade privada com o de bem co-
mum, teve a mais ampla confirmação no decorrer
dos trabalhos, pelo depoimento abalizado de todos
os eminentes mestres estrangeiros que nos visitaram.
Arq. Carlos Lodi,

Separata da Revista Acropole N.o 240 - Outubro de 1958
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PAU L O

CONCURSO

.l" Prêmio

DO PALÁCIO SULLEGISLATIVO DO R I O GRANDE DO

A êste concurso, patrocinado pela Assembléia Legis-
lativa daquele estado, inscreveram-se 229 arquitetos.
Dos inscritos, 36 equipes apresentaram seus antepro-
jetos que foram inicialmente julgados por uma co-
missão integrada por deputados, funcionários do Le-
gislativo (7 membros) e por engenheiros e arquitetos
locais, um arquiteto representante do I.A.B., um arqui-
teto representcnte da Faculdade rJe Arquitetura, um
arquiteto representante da comissão executiva e um
engenheiro representante da Prefeitura. Dos 36 tra-
balhos apresentados, essa comissão fazendo o julga-
mento administrativo, nos têrmos do edital, resolveu eli-
minar 24 trabalhos, aprovando apenas 12. Dessa de-

crsco do Juri administrativo, 15 concorrentes apresen-
taram recursos, dos quais 5 foram aceitos, passando a
concorrer então 17 ante-projetos, que foram apresen-
tados ao JUI-i de julgamento, composto pelo Presidente
da Assembléia deputado Adalmiro Bandeira de Moura
e pelos arquitetos: Acácio Gil Borsoy - Recife; Alcides
da Rocha Mirando - Rio de Janeiro; Manoel José de
Carvalho Meira - Rio Grande do Sul; Rino Levi - São
Paulo e Sylvio de Vasconcellos - Minas Gerais, que
destacou para o 1.° prêmio, o anteprojeto do colega
Gregório Zolko, que teve como colaboradores, o ar-
quiteto Wolfgang Schoedon e consultor estrutural
Harst Radius.

A A T A D E JULGAMENTO

Aos 27 dias do mês de novembro de 1958, instalou-se
em sessão permanente a Comissão Julgadora do Con-
curso de Anteprojetos do Palácio Legislativo de Pôrto
Alegre, na Sala 501, da Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Rio Grande do Sul, tendo terminado
seus trabalhos aos 29 dias do mesmo mês de novem-
bro de 1958.

Foram presentes à apreciação da aludida Comissão
17 anteprojetos designados pelos seguintes grupos de
letras, sem qualquer identificação de sua autoria:
FNV, HPN, ClA, ISL, JBT, RST, STU, BPZ, NZT, WXP,
ABM, ZVI, OPK, KPR, DES, lST e EFG.

Iniciando seus trabalhos resolveu a Comissão exami-
nar em conjunto todos os anteprojetos para deles tomar
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preliminar conhecimento, Em seguida foi feita uma
visita ao local destinado a receber a futura constru-
ção, para perfeito conhecimento de suas peculiares
condições.

Em sessão sucessiva, apreciados os trabalhos indivi-
duadamente pelos arquitetos [ulqcdores e após troco
de impressões relativas às características fundamentais
de cada cnteprojeto, concluiu a Comissão por con-
siderar, unônimemente, não susceptíveis de classifica-
ção os seguintes trabalhos: ABM, ZVI, CPK, KPR, DES
e lST.

A) implantação no terreno, em relação à to-
pografia e ao conjunto urbano existente;

B) acessos disposição e interligação das fun-
ções política, cívica, técnica e administra-
tiva;

grama de necessidades, os anteprojetos WXD e NZT
revelam qualidades que recomen.clariam fosse estudada
pela douta MESA da Assembléia a possibilidade de in-
cluí-Ios entre aquêles selecionados para os efeitos dos
prêmios previstos no ítem 12.6 do Edita!.

Encerrando seus trabalhos, não pode deixar, a Co-
missão, de ressaltar a importância e os bons resulta-
dos do concurso que iulgou, embora reconhecendo que
a complexidade do tema, suas incontornáveis imposi-
ções e a escassez da área reservada para a construção,
não tenham permitido maior liberdade de concepção
e maior número de concorrentes. Contudo, a própria
complexidade do programa proposto, o esfôrço exaus-
tivo e o considerável trabalho profissional dispendido
pelos arquitetos concorrentes, leva a Comissão Julga-
dora a tomar a liberdade de sugerir à Mesa da Assem-
bléia a possibilidade de melhor compensar aquêles que
alcançaram posição de relêvo no concurso, distribuin-
do entre os sete selecionados também as importâncias
reservadas ao segundo e terceiro prêmios, não con-
cedidos.

Finda a sua tarefa a Comissão Julgadora e cada
um dos seus membros em particular, sensibilizados pela
deferência que mereceram, aproveitam a oportunidade
para felicitar a Egrégia Assembléia legislativa do Es-
tado do Rio Grande do Sul e o Departamento Estadual
do Instituto dos Arquitetos do Brasil, pelo êxito da ini-
ciativa que tomaram e pela contribuição decisiva dada
ao desenvolvimento e prestígio da arquitetura contem-
porânea nacional.

A seguir reuniu-se a Comissão para fixar critério
destinados à análise em maior profundidade dos tra-
balhos restantes, visando selecionar aquêles que me-
recessem destaque. Estabelecidos estes critérios, e exa-
minados minuciosamente os cnteprojetos concorrentes,
concluiu a Comissão, após largos debates, por con-
siderar para final apreciação os seguintes: FNV, EFG,
CLA, ISl, STU, BPZ, NZT e WXP.

Para classificação final, além das análises [ó proce-
didas, novos exames foram empreendidos em cada um
dos onteprojetos acima citados, visando apreciá-Ios e
compará-Ios entre si em relação aos seguintes ítens :

funcionalidade do plenário;

ordenação espacial interna;

composição volumétrica e monumentalida-
de;

F) unidade e clareza das funções adotadas.

Confrontando os anteprojetos em relação aos ítens
propostos resolveu a Comissão, por unanimidade. indi-
car ao primeiro prêmio o trabalho designado pelas
letr-as FNV, tendo em vista:

C)
D) Anteprojetos classificados: (1.0 lugar)

E)
90.782 - FNV - São Paulo - Gregorio Zolko.

Colaboradores:
Wolfgang Schoedon
Horst Radius (Consultor Estrutural)

ÂAenções honrosas

A) - a unidade de suo composição e a segu-
rança demonstrada na elaboração do tra-
balho;

B) seu mais perfeito atendimento ao progra-
ma de 'necessidades;

C) seu melhor esquema de circulação;

75.6L1,9 - ISl - Rio Grande do Sul - Emil A. Bered.

Colaboradores:
Henrique Canepa
Agostino landsmann
Jorge landsmann (Estrutura)
Prof. Fernando Corona (Escultura)

D) a restrição de sua área total construída,
das menores obtidas pelos concorrentes,
(17.3C6 m2) sem prejuízo dos espaços in-
ternos;

E) - monumentalidade.

93.981 - BPZ - Rio Grande do Sul - Ari Mazzini
Canarim
Nelson Souza
Celso Carneiro

Resolveu, ainda, a Comissão, considerar seleclonnctos
para os efeitos do disposto no ítem 12.6 do Edital os
seguintes onteprojetos . EFG, ClA, ISl, STU e BPZ, en-
tendendo que todos êles se equivalem, nenhum solien-
rendo-se dos demais para se recomendar 00 segundo
ou 00 terceiro prêmios.

São de se assinalarem os boas soluções dos acessos
e a liberdade de composição do cnteprojeto ClA; o
partido em planta, embora pouco aproveitado, do an-
teprojeto ISl; a solução em monobloco e a clareza de
plantas polarizadas por circulação vertical do antepro-
[eto STU; o cuidadoso estudo de planta do antepro-
jeto BPZ e a flexibilidade das soluções internas e das
circulações horizontais do cnteprojeto EFG.

A Comissão desejo salientar que, embora não te-
nham atendido integralmente as disposições do pro-

69.009 - STU - B_ Horizonte - Edson de Ar-aujo
Queiroz

22.946 - ClA - São Paulo - Pawel Martyn liber-
man
Alfredo Eugenio Birman (Estrutura)

35.724 - EFG - B. Horizonte - Mauro Gomes Bap-
tista
Paulo Humberto Passos Batista
Ney Pereira Furquim Werneck

NZT - São Paulo - Jorge Wilheim
Pedro Paulo de Meio Saraiva
Mauricio T. Schneider

Os anteprojetos WXD e NZT [oram. incluidos entre os sele-
cionados para menções honrosas. Publicaremos os nomes da
equipe WXD na próxima edição, por não termos recebido
comunicação até o encerramento desta.



REGULAMENTe) PARA OS "NÚCLEOS DE ARQUITETOS" A SEREM CRIADOS PELO DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO,

REFRESENTATIVOS DO MESMO E SUBORDINADOS AOS SEUS ESTATUTOS

Foi aprovado em recente reunião do Conselho do
Departamento de São Paulo, o regulamento que re-
gerá as atividades dos núcleos de Arquitetos do nosso
Interior. Como se sabe Santos e Campinas [ó possuem
seus núcleos organizados.

O I.A.S. Departamento de São Paulo, poderá criar
ou patrocinar a criação de "Núcleos de Arquitetos"
em qualquer localidade do Estado de São Paulo, desde
que o número de membros do I.A.S. filiados ao De-
partamento de São Paulo e residentes nessa locolidc-
de, se]o superior a 9 (nove).

O Departamento de São Paulo indicará 3 ossoclcdos
residentes na localidade, para instalarem o núcleo e
dentro do prazo de 30 dias promoverem as eleições
da 1.0 Diretoria que será no mínimo composta por
1 (um) Presidente, 1 (um) Secretário e 1 (um) Tesou-
reiro: essa Diretoria será ampliada à medida do de-
senvolvimento do núcleo.

5) dar mensalmente conhecimento por intermédio
de 1 dos membros da Diretoria, em reunião do
Conselho Diretor do Departamento de S. Paulo,
das atividades do Núcleo;

6) pagar mensalmente ao Departamento de São
Paulo, as contribuições fixadas pelo Conselho
Superior, para os cofres do I.A.S ..

Os núcleos terão autonomia administrativa econorru-
ca e financeira. Em caso de dissolução dos Núcleos
o Departamento de São Paulo nomeará uma comissão
que deliberará sôbre a mesma.

•
FOI FUNDADO O NÚCLEO DE ARQUITETOS

DE SANTOS

Serão obrigações dessa Diretoria:

1) dar personalidade [urídico ao Núcleo;
2) elaborar estatutos próprios que nôo tenham dis-

positivos em contradição com os do Departa-
mento;

3) dirigir o Núcleo de acôrdo com seus próprios
Estatutos, coerentes com os do Departamento de
São Paulo;

4) permitir a admissão de todos arquitetos interes-
sados legalmente diplomados e que residam na
localidade;

Foi fundado o Núcleo de Arquitetos de Santos, re-
presentante do I.A.S. - Departamento de São Paulo
nas cidades de Santos, S. Vicente, Gucru]ó e Cubatão,
integrado por arquitetos residentes nessas localidades
e com suas atividades profissionais desenvolvendo-se
pela região dos quatro municípios.

Na assembléia de fundação, foi eleita a seguinte
diretoria: presidente, arq. Anibal Martins Clemente;
secretário, arq. José Ozores Troncoso, tesoureiro, arq.
Roberto M. de Almeldc. diretores .. arqs. Lourival M.
Guimarães e Sylvio Sandall Pires; conselho fiscal, arqs.
Paulo Viriato Corrêa da Costa, Oduvaldo Otavioni
Bernis e Carlos Aécio Hernandez Sailão.

x V I SEMANA OFICIAL D O ENGENHEIRO E D O ARQUITETO

Diversas manifestações comemorarão a semana ofi-
cial do Engenheiro e do Arquiteto, ocasião em que
os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura
assinalarão o 25.0 aniversário da legislação que re-
gula a profissão. O programa será desenvolvido em
São Paulo e no Distrito Federal.

Este ano, a comemoração reveste-se de especial sig-
nificado pois paradoxalmente, o Jubileu de prata da-
quele diploma poderá assinalar o fim de sua vigência,
pois a lei que grandes préstimos ofereceu à nação,
sofrendo ao impacto do tempo durante o qual assistiu
a profundas transformações no seio profissional, de-
verá ceder a uma nova legislação que atendo a atual
situação.

Dentre as diversas homenagens programadas para
a semana de 11 a 17 de dezembro destaca-se a en-
trega da Medalha de Mérito da Engenharia e da Ar-
quitetura que o Conselho Federal outorgou aos enge-
nheiros Plínio de Queiroz e aos engenheiros [ó fa-
lecidos Alexandre de Albuquerque e Ranu:fo Pinheiro

pelo trabalho pioneiro em prol da Regulamentação pro-
fissional exercida por aqueles profissionais. Esse mes-
mo Conselho outorgará ao eng. Otávio Marcondes Fer-
raz a Medalha de Ouro do Mérito de Engenharia, pe-
las obras da Hidrelétrica do São Francisco, que consti-
tui o primeiro e único prêmio referente à Engenharia
no corrente ano. Será concedido ao arq. Lucio Costa
a correspondente à Arquitetura pelo Plano Pilôto de
Brasília e será também conferida a medalha do Mé-
rito da Engenharia e Arquitetura às Escolas Politécnica
da Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Facul-
dade de Engenharia Industrial da Pontifícia Universi-
dade Católico de São Paulo, Escola de Engenharia da
Universidade Mackenzie, Escola de Engenharia de São
Carlos, Instituto Técnicológico de Aeronáutica de São
José dos Campos, bem como ao Instituto de Arquitetos
do Brasil, Instituto de Engenharia de São Paulo, Asso-
ciação de Engenheiros de Santos e Associação de En-
genheiros de Campinas.

CADASTRO D E FIRMAS

No encerramento do prazo previsto em editei, o Departamento de São
Paulo recebeu apenas 1 proposta para exploração daquela patente. Aguar-
da-se o resultado da comissão encarregada de dar parecer sôbre o assunto.



A PÓS ENCÔNTROo

Cumprindo as resoluções daquele conclave, o De-
partamento de São Paulo, encaminhará em breve, ao
Conselho Superior, um programa de atividades que
deverá ser cumprido no próximo cno, a fim de es-
tudar e debater problemas comuns e principalmente
os de ensino, propondo medidas concretas para a sua
rea Iização.

Em particular no caso da Faculdade de Arquitetura
de Urbanismo da Universidade de São Paulo, êste De-
partamento encaminhou à direção daquela Faculdade,
um memorial no qual se faz um levantamento da si-
tucçóo e das demarches em que o Instituto participou,
propondo uma série de medidas de caráter imediato,
indispensáveis para debelar a atual crise. Estas me-
didas são:

Por ocasiao da entrega dos diplomas de «Honorary
F ellour», vendo-se da direita para a esquerda: F ederico
Il garte, preso da S.C.A.A., Argentina; l caro de Castro
Mel/o; Hector Mordones-Resuu, preso da UIA, Chile,
três dos oito contemplados; o preso do 1. A. do Canadá;
o represeritante do tliplomado Matsuda Gumpei; F_
Larson, preso do Col/ege o/ Felloios e Leon Chatelain,
preso do AJA.

ICARO HOMENAGEADO PELOS SEUS COLEGAS

E AMIGOS

Em jantar de congraçamento, reuniram-se no dia 20
de novembro os amigos e colegas do arquiteto learo
de Castro Mello, para homenageá-Io da alta distinção
com que foi destacado pelo Instituto Americano de Ar-
quitetos, que na Convenção Anual de 1958 incluiu seu
nome no College of Fellows, juntamente com mais oito
arquitetos estrangeiros.

Nos clichês, aspectos das duas homenagens.

D E ESTUDANTES E ARQUITETOS

1) Aplicação na prática da nova estruturação de
cadeiras elaboradas pelos professores dessa Fa-
culdade, à convite da direção e já encaminhada
desde 1956.

2) Reuniões periódicas, de professores da escola,
em assembléias amplas para a discussão das
questões relativos ao ensino e a organização
dos cursos.

3) Gestão junto ao Conselho Universitário, para
que a direção da Escola seja confiada a um Ar-
quiteto.

4) Contratação urgente de assistentes para as ca-
deiras técnicas das Construções (3.0 ano) e Com-
posição de Arquitetura (4_0 ono).

NEMÉSIO ANTUNEZ

L

Inegàvelmente valeu a pena deslocar-se até o Ibira-
puera, para nas gélidas mas amplas instalações do
Museu de Arte Moderna, apreciar os quadros dêsse
sóbrio pintor chileno. Antunez denota uma séria e
importante apreensão de grande parte das conquistas
formais e técnicas da arte contemporânea.

Domina por exemplo com bom gôsto e segurança
os cromatismos impressionistas que aproximam algu-
mas de suas telas dos abstracionistas. A série dos
"Canais de Patagônia" é neste aspecto o que de me-
lhor apresenta a mostre. A inventiva dos seus pane-
jamentos em quadrados, repetidos inúmeras vêzes, sem-
pre com' brilhos vermelhos, tem seu ponto alto em
"Mulher adormecida" e nas "Toalhas ao sol". O as-
pecto meramente lúdico dêsses quadrados é ampla-
mente sobrepujado pela plasticidade conseguido e ex-
celente uso da côr.

Em resumo: um bom pintor, numa exposição repre-
sentativa da amplitude e profundidade de seu talento.

Jorge Wilheim



SHINKENCHIKU - Junho 1958 - Japão

A alto qualidade desta revisto bem demonstro o atenção que e Japão.
dedico. à Arquitetura. Tonto o material selecionado com a apresentação
do mesmo são elementes que dão valer 00 "Shinkenchiku".

Destacamos dêste número o projeto de Paço. Municipal de Toquio, que
é apresentado. com uma análise pelo práprio autor, arquiteto Kenzo Tange.

A cemposição consiste de três blocos interligados que abrigam, 1 - sala
do plenário; 2 - função pelítica e técnica e 3 - funç&o administrativa.
O prédio deverá servir acima de 8.000 funcionários numa área •de
104,000 m2 de construção.

Dêste número destacamos e projeto do
Parque Nacional de Avilc, nas proximi-
dades de Caracas. Consiste êle de um
teleférico eu funicular, que percorre uma
distância de 5 km., ligando Caracas ao
Mar Caribe. E' interessante de se notar
que numa trajetória tão curta o funicular
primeiramente ascende 1.110 metros
para depois descer 2.005 metros até o
nível da mar. No pico do Avilo existem
atualmente duas grandes edificoçôes , a
área pública com restaurante e estação
da funicular e o Hotel de Turismo
Humboldt. Dêste ponto desfruta-se ma-
ravilhosa vista paro residências de um
lado e o mar da outro. O conjunto
projetodo pele arquiteto Temás J. Se-
ncbr:o, representa uma obra monumen-
tal e uma conquista das montanhas que
separam Caracas da mar.

INTEGRAL - Abril 1958 Venezuela

JOURNAL OF THE INDIAN INSTlTUTE OF ARCHITECTS - Abril/Junho 1958

tste boletim que é publicado com a colaboração dos arquitelos da fndia e cu]o texto é todo. em inglês, nos apresenta um panorama inte-
ressente de um país rico em cultura e que talvez ainda nos seio desconhecido no campo da construção contemporânea.

O número em questão é dedicado principalmente a projetos de instalações bancárias. O United Bank of Indio de Bombaim, O Union Bank
e o Bank of India sã" talvez os melhores exemplos que podemos ilustrar. O primeiro pela sua simplicidade e sobriedade e os últimos pela
aplicação de conceitos da arquitetura moderna.

Bank of lndia - Arq, J. É.
Ae«

Union Bank - Arqs. Kanvinde
e Rei

Uniteâ Bank of lndia - Arq.
G. R. Ma/Te

Separata da Revista Acropole N.o 241 - Novembro de 1958
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SÃO PAU L O

ELEITOSA COMISSÃO DIRETORAE CONSELHO FISCAL
DO DEPARTAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL

Eleitos os novos membros da Comissão Diretora e
Conselho Fiscal do Departamento do Rio Grande do
SuI, para o exercício de 1959;
Comissão Diretora:

Irineu Breitman
Miguel Alves Pereira
Militão de Morais Ricardo
João José Vallandro
Lincoln Ganzo de Castro

Conselho Fiscal:
Castelar B. Pena
Manoel José Carvalho Meira
Carlos Maximiliano Fayet

Presidente
Vice-Presidente
1.° Secretário
2.° Secretário
Tesoureiro

11 SEMANA BAIANA DE ARQUITETURA

Realizou-se em Salvador, de 22 a 28 de setembro
passado, a 11 Semana Baiana de Arquitetura. tste con-
clave constou de uma exposição de trabalhos de pro-
fissionais e alunos, um levantamento fotográfico de
monumento histórico (Convento de São Francisco) e
uha série de conferência e debates destacando-se:
Arquitetura e Artes plásticas no caminho de um novo
estilo - Prof. Wolfgang Pfeiffer; o Arquiteto na Indús-
tria - Arq. Jairo Farias; Reestruturação da Profissão
do Arquiteto; Artezanato e Origem comum da Enge-
nharia. e da Arquitetura, Problemas relacionados com
o Ensino da Arquitetura, e Experiência da Arquitetura
I3rasileira - Arq. Luiz Saia; Considerações sôbre o En-
sino de Arquitetura e Urbanismo na Itália - Pasqualino
Magnavita; Dramaticidade no Edifício Teatral-cenógra-
fo Gianni Ratto; Arquitetura e a Natureza - Arq. Lina
Bo Bardi, e o Arquiteto e a Cidade de Salvador - Arq.
Diogenes Rebouças.

REVISTA
"HOSPITAL DE HOJE"

" ,IL.~".,._·.=~.,~ .•_..',~.,.'"

O IPH, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pes-
quisas Hospitalares, acaba de divulgar o volume 9 de
sua revista, especializada em hospitais e assuntos cor-

Boletim Mensal do Instituto de Arquitetos do Brasil

Deptm. de São Paulo N.o 58 Dezembro de 1958

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

Arq. Eduardo Corona - Arq. Rodolpho Ortenblad Filho

relatos. O alto padrão de sua apresentação, a co-
leção inédita de trabalhos e os múltiplos temas que
ela aborda não nos surpreende, pois conhecemos o
espírito de trabalho que caracteriza o IPH, porém não
podemos deixar de salientar e cumprimentar os esfor-
ços daqueles que se dedicam à Revista.

No clichê destacamos a capa do último número.

•
DIA MUNDIAL DE URBANISMO

O próximo dia 8 de novembro de 1959, data em
que se comemorará mundialmente o dia do Urbanismo,
terá como sede os Estados Unidos e em 1960, Barce-
lona. As comemorações coincidirão com o aniversá-
rio da aplicação do plano de Cerda. O eminente
arquiteto-urbanista holandês Van Eesteren [ó está or-
ganizando essas comemorações para festejar digna-
mente o Dia do Urbanismo em 1960.

•
ARQUITETO BRASILEIRO EM PARIS

Seguiu para a França em fins de dezembro p.p.,
o nosso colega l.lbirojoro Mota Lima Ribeiro, que foi
contemplado com um prêmio de viagem (exposição
de pintura na Maison de France) e bolsa de estudo
(embaixada francesa no Rio). Sua permanência em
Paris será de 6 mêses e ficará vinculada ao departa-
mento de reconstrução daquela cidade.

•
O CONCURSO DE TORONTO

Dentre os 1600 arquitetos inscritos, 520 enviaram
seus trabalhos dos quais o júri destacou 8 projetos,
premiando posteriormente a obra, que apresentamos
abaixo, do arquiteto finlandês, Viljo Rewell. No pró-
ximo número apresentaremos alguns comentários e a
íntegro do laudo.

1



Continua em vigor para 1959 o concurso anual do

R. S. Reynolds Memorial Awards. Distinguiram-se em

1957 Rafael de Ia Joya, Cezar Ortiz-Echaque e Manuel

Barbero Rebolledo, Madrid, Espanha, com o projeto

de um pavilhão para fábrica de automóveis, em Bar-
celona.

Em 1958 foi conferido à Henri Montois, Robert Cour-
rols, Frederique e Thierry Hoet-Seyers, Robert Moens,
Jaques Goosens e Abraham Lipski, Bruxelas, Bélgica,
com o projeto do Pavilhão de Transportes na Exposi-
ção Internacional de Bruxelas.

CONCURSO INTERNACIONAL DA REYNOLDS

NOVAS RECOMENDAÇÕES ÀS NORMAS DE CONCURSOS DE ARQUITETURA

o Conselho Superior do IAB, na sua reunião de
lOdo corrente para examinar o que ocorreu durante
o Concurso de Anteprojetos para o Palácio Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, decidiu fossem divul-
gadas várias falhas ocorridas no desenrolar do refe-
rido Concurso, para que a experiência sirva, no fu-
turo, para uma melhor solução em outros concursos.

Em primeiro lugar, o mecanismo de recebimento dos
trabalhos com a obrigatoriedade da entrega em Pôr-
to Alegre em dia e hora marcados para todos os con-
correntes, obrigou os arquitetos de outros Estados a
perderem vários dias do prazo para satisfazer exi-
gências, quando o direito teria sido, para êsses ar-
quitetos, a entrega no Correio ou nas Companhias de
Transporte até o dia e hora estipulados para os con-
correntes de Pôrto Alegre, dando, assim, o mesmo pra-
zo para todos os concorrentes.

Em segundo lugar, o iulgamento administrativo, rea-
lizado em face do Edital, foi além do que deveria ter
ido. Por excesso de zêlo, entrou a Comissão encarre-
gada dessa parte no mérito orquitetônico dos traba-
lhos, como pode ser examinado pela publicação feita
no Diário Oficial do Estado. Isto teria de acontecer,
e não teria importância, se aquela Comissão levasse
seu resultado à exame do Júri do Concurso, que pas-
saria, então, a [ulqor da necessidade de eliminação
ou não. Mas assim não foi feito. A Comissão elimi-
nou uma enorme quantidade de trabalhos, prejudicon-
do o trabalho do verdadeiro Júri do Concurso, que
ficou com suas funções delimitadas aos projetos indi-
cados pela Comissão Administrativa.

Tendo em vista as questões apresentadas e vortos
outros pontos discutidos, resolveu o Conselho adotar
as seguintes recomendações para realização de Con-
cursos, as quais serão objeto da próxima reunião do
Conselho Superior, com vista à reorganização do Re-
gulamento de concursos do IAB:

1 - O Procurador, quando existir, não deverá, nun-
ca, ser um concorrente.

2 - Qualquer apreciação administrativa dos pro]e-
tos não deverá, nunca, ter caráter eliminatório.
Essa Comissão, quando existir, deverá enviar
suas apreciações ao Júri Técnico, que é o úni-
co órgão com poder de iulgamento de qual-
quer concurso.

3 -- A necessidade de que, durante a realização
de concursos, o Conselho Superior, órgão su-
premo do IAB, orrcn]e meios de poder tomar
decisões rápidas, muitas vêzes necessárias e
que a constituição dêste órgão, com represen-
tantes de vários Estados do Brasil, impossibilita.

4 - Que, quando, por um motivo qualquer, não
puder ser estabelecido no Edital o artigo do
Regulamento de Concurso do IAB "para remes-
sa postal será considerada a hora e a data
do despacho, expresso ou registrado", se]o en-
contrado um outro meio qualquer que ofereça
a todos os concorrentes igua Idade de prazo.

É, portanto, necessário que os Departamentos se de-
tenham no estudo do assunto ora apontado. .

R i N O L E V I ?ARANINFOU O S ARQUITETOS GAUCHOS D E 5 8

Abaixo transcrevemos o discurso do paraninfo, ar-
quiteto Rino Levi, pronunciado no decurso das soleni-
dades de colação de grau dos arquitetos da Faculdade
de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul.

cial do problema, deu margem o tôda a sorte de confusões, que
ainda hoje repercutem de maneira desfavorável na maior parte
do nossa produçõo arquitetônica.

O projeto da nova regulamentação aproveita uma experiência
de 25 anos, durante os quais o problema evoluiu até a defini-
ção presente.

Apesar de tôdas as dificuldades com que nos defrontamos du-
rante êsses longos anos e que são responsáveis pelas deficiências
do grosso da nossa arquitetura, é inegável o progresso da cons-
trução no Brasil, nestas últimas décadas.

Quando iniciei minha atividade profissional em São Pauio, em
1926, a incompreensão em reloçôo à arquitetura era pràticamente
total. O número de arquitetos era insiqnificonte e os poucos que
havia passavam por engenheiros. O arquiteto ccobou, assim,
sendo clcssificado como engenheiro. Aliás, esta situação perdura
ainda hoje no funcionalismo público, onde o arquiteto é incluido
no quadro de engenheiros, uma vez que não existe em nossa
organização burocrática a carreira de arquiteto.

Naquela época a construção era contratada e reo llzodo num
regime predominantemente comercial. Nestas condições, ao cliente
interesscvc, sobretudo, a idoneidade comercial do empreiteiro
de obras. O costume era de solic:tarem-se propostas a vários
construtores, que se dispunham a fazer o projeto e o orçamento
graciosamente. Com relação ao projeto o que mais interessava
era a escolha do estilo. O projeto era elaborado por desenhis-
tas do empreiteiro, hábeis no preparo de perspectivas aquareladas.

"Ê para mim mct.vo de profunda satisfação, a oportunidade que
se me oferece de encontrar-me novamente entre professores e
alunos da Faculda::!e de Arqu:tetura do Ria Grande da Sul, em
cujo ambiente sempre senti o confôrto animador de uma amizade
carinhosa e a incent.vo estimulante de um idealismo entusiasta e
sadio.

Dirigindo-me aos colegas que estão para iniciar sua vida pro-
flssioncl. parece-me apropriada O ocasião para tecer breves con-
sidercçôes a respe:to dos perspectivas que hoje se apresentam
ao arquiteto, pr.nclpolmente em virtude do projeto de lei da
nova requlcmenrcçôo profissional, elaborado recentemente pelo
Instituto de Arquitetos da Brasil.

~sse projeta representará, certamente, uma mudança completa
no panorama profissional e será o marco inicial de uma novo
etapa da arquitetura brasileira, para cu]o desenvolvimento tereis
a responsabilidade de contribuir.

A lei vigente desde 1933, reflete a canceituaçãa errônea da
época em que foi criada, durante a qual a arquitetura era vista
como especialização da engenharia. Assim, a má colocação ini-

z



Os detalhes de execução e os materiais e acabamentos eram
apenas descritos em texto.

Tudo se processava ràpidamente. O cliente fazia sua escolha
entre as várias propostas que lhe eram apresentadas e em se'
gu;da se iniciava a construçãa sem maiores estudos. Os proble-
mas que iam surgindo na obra, durante sua execução, eram re-
solvidos "in loco". Idéias contidas nos projetos apresentados
pelos proponentes não escolhidos, e, às vêzes, projetos inteiros
elaborados por êstes, eram usados sem mais nem menos para a
execução da obra, sem qualquer consideração pelos direitos au-
torais.

O trabalho de proleçõo e a técnica empregada na construção,
obedeciam a convençes fortemente enraizados. Bom projetisto
era aquêle que soubesse imitar os vários estilos em voga.

O quadro que, em linhas gerais, espelho a situação da cons-
trução em todo o Brasil, na época, evidencia a origem de certas
convenções ainda existentes e expl.co as imprecisões de concei-
tuação com que nos defrontamos hoje.

Dentro dêsse quadro não é difícil avaliarmos os obstáculos e
tropeços que se opuzeram ao desenvolvimento da arquitetura mo-
derna, sobretudo às suas primeiras manifestações. Os arquitetos
que se empenhavam no movimento de renovação eram ridiculari-
zados e apontados ora como nega dores do belo, ora como comu-
nistas, ora como fascistas e ora como loucos.

A regulamentaçã profissional de 1933, em virtude do decre-
to-lei 23.569, constituiu, certamente, um progresso para a época.
Tratava-se da primeira medida nêsse sentido repercutindo no pa-
norama nacional. No entanto, êsse decreto-lei nasceu com falhas
de conceituação e acabou cristolizando costumes da época, em
prejuízo. até mesmo, de uma melhor valorização do profissional.

As únicas atribuigães exclusivas que o decreto deu aos arquitetos
foram os referentes às '.'obras de caróter essencialmente artístico
ou monumental", "às obras de grande decoração arquitetônico"
e à "arquitetura paisagística". Essas atribuições, no entanto,
até hoje não tiveram repercussão real no exercício da profissãa.
O essencial, isto é, a projeçôo arquitetônica, foi atribuido, tam-
bém, a engenheiros, bastando apenas que tivessem uma cadeira
de arquitetura no seu currículo escolar, sem esperança para o
arquiteto de reivindicar a exclusividade dessa atribuição. O
decreto-lei, que era admissível para a época da sua criação,
dado o reduzido número de arquitetos de então, acabou criando
os maiores obstáculos para um melhor desenvolvimento da ar-
quitetura.

O decreto manteve o regime de predominância das firmas.
Assim, estas continuaram monopolizando, em sua maior parte,
a mercado na arquitetura. E' uma situação que ainda perdura,
porém que não se [ust.fico em virtude de existência de Facul-
dades de Arquitetura que anualmente formam centenas de pro-
fissionais.

Apesar das mencionadas candições, a arquiteto, no Brasil, aca-
bou se impondo como profissional, mercê de grande esfôrço, con-
seguinda derrubar preconceitos e fazendo prevalescer métodos
novos, de acôrdo com o espírito da sua época.

Assim, pareceu justo que o arquiteto reivindicasse uma regula.
mentação própria, de acôrdo com sua formação e que permitisse
colocar a arquitetura em seu devido lugar.

Surgiu, então, a projeto da nova regulamentação profissional,
que sintetiza nossas aspirações de muitos anos. tle se orienta
no sentido de eliminar as falhas da legislação atual, provenientes
de antigas conceitas hoje superados, criando-se condições condi-
zentes com o nosso processo e tendo em vista, sobretudo, incenti-
var nosso desenvolvimento cultural.

A causa permitiu-nos alcançar perfeita concordância de pontos
de vista dentro da classe, agora fortalecido pela recente reestru-
tu ração do I.A.B., que lhe deu realmente expressão e prestígio
de âmbito nacional.

A arquitetura brasileira vem se projetcndo no mundo contem-
porâneo, ganhando sempre maior renome internacional. No en-
tanto, êste prestígio se deve apenas a algumas poucas obras
das que fazem no Brasil, pois a grande massa da nossa produçãa
arquitetônica permanece inexpressiva e sem maior significado.

Assim, torna-se urgente a aprovação do citado projeto de lei,
que crior condições mais favoráveis para a elevação do nosso
nível qualitativo nêste setor, o que só se conseguirá quando o
arquiteto assumir a responsabilidade integral das obras de ar-
quitetura. Êste é, primordialmente, o objetivo visado pela legis-
lação proposta. Paralelamente, dentro dêsse objet.vo, dever-se-á
insistir no sent:do de uma ampla formcçõo cultural do arquiteto,
abrangendo, além da preparo técnico e científica, conhecimentos
humanos e sociais da profissão e desenvolvendo nêle o esp ír ito
de síntese, que corccterizo sua maneira de abordar os problemas
que lhe são afetas. Sob êste ponto de v.sto, a arquiteto se di-
ferenda substônc.clmente do técnico e do dentista que, em vir-
tude da tendência atual, se inclinam sempre mais para o parti-
cular e em consequência para a especialização profissional.

O problema da formação do arquiteta deverá ser revista e
modificado em várias dos seus aspectos, sobretudo no que se
refere à maneira de enfacar o plonejornento urbanística. Em
nossas Faculdades, o planejamento urbanístico sá aparece I1mida-

mente na última etapa do curso, em desacôrdo com os objetivos
primordiais da arquitetura e com as necessidades prementes do
país. Na reol.dcde, projetoçôo arquitetônica e plcnejcrnento ur-
banístico, que no projeto de lei reivindicamos com exclusividade,
são atividades que se complstam e intimamente se fundem. Seu
objetivo comum é a ordenação do espaço atendendo a propósitos
humanos e sociais.

De passagem, é preciso que se diga que a plonejcrnento urba-
nística e todos os problemas que lhe são afins merecem, em ge-
ral, pouca atenção nos nossos vór.os cursos unlvsrs.tóríos. Trata-se
de uma deficiência que deverá ser corr lq.do com a maior ur-
gênc:a, pois ela é responsável pelo nosso atrazo no campo ur-
banístico,

Já tive a oportunidade de tratar clêote problema há vários
cnos, por ocasião de um debate sôbre ensino, realizado na Fa-
culdade de Arquitetura do R:o Grcnde do Sul. O cssunto tem
sido focalizado ultimamente em vários congressos. Merece ser
citada, nêsse sentida, o seguinte trecho de uma conclusão do
Seminário de Técnicos e Funcionários de Plonejornento, promo-
vido pelo Centro Interamericana de Vivienda y Planeamiento, que
se realizou em Bogotá, em outubro dêste ano,

"A aplicação general'zada de uma política sistemática
de plonejcrnento em níveis nacional, regional e locol,
depende, essencialmente, de que as Universidades as-
sumam seu papel na preparação de profissionais do
plcnejcrnento, convenientemente formados e suficiente-
mente numerosos".

Mas, voltando ao problema da regulamentação profissional, o
respectivo projeto de lei, em síntese, além de atribuir ao arquiteto
a exclusividade da projetcçôo arqu:tetônica e do plcnejornento
urbanístico, determina a abrigatoriedade da sua fiscalização, re-
lativa a execução da obra, reivindica a direção nos arganismos
públicos e privados dos escritários encarregados de trabalhos de
sua competência, e proibe às pessôas [ur ídlccs de direito privado
o exercício da profissão. São medidas perfe:tamente coerentes
com o sentido da profissão e que certamente contribuirão para
melhorar o padrão da arquitetura no Brasil.

A fiscalização do exercício pr ofissiono l seria feita, de acôrdo
com o projeto de lei, por um Conselho Nacional e pelos Conse-
lhos Regionais de Arquitetura. Considerando, também, a expe-
rienc.o de outros pa íses, concluiu-se pela oportunidade de se
criar êsse órgão, independente e autônomo, como medida mais
apropriada para se estabelecerem as devidas distinções, tendo
em vista as atribuiçes peculiares ao arquiteto, de acôrdo com a
sua formação.

A nossa separação do C.R.E.A., não significa qualquer animo-
sidade em relação aos engenheiros. Ao contrário, desejemos e
achamos indispensável que arquitetos e engenheiros permaneçam
lado a lado, num plano de colaboração cordial, mais efetivo e
mais intenso do que nunca, afim de [untos enfrentarem os com-
plexos problemas que se, apresentam ho]e e que só podem ser
resolvidos num trabalho de atividade interdisciplinar.

Em essência, êsse é o espírito legal da reforma proposta. Uma
vez convertida o projeto em lei, teríamos, de um lado, os Conse-
lhos de Arquitetos, cuidando do aspecto legal da profissão e, do
outro, o I.A.B., dedicando-se, como vem fazendo, aos seus objetivos
culturais, que nos interessam particularmente. Com a nova estru-
tu ração profissional o I.A.B. terá, certamente, maior prestígio e
maior fôrça. Assim, poderá intensificar a organização de pa-
lestras, cursos, exposições, concursos e publ.coções e cuidar mais
de perto dos problemas do ensino e de outros assuntos da rnes-
mo natureza, em benefício do nosso progresso.

Entre as medidas urgentes a serem examinadas num futuro pró-
ximo, sln.o-se, em primeiro lugar o reexame do problema do en-
sino. As atuais Faculdades, que substituem os antigos cursos das
escolas de Bela; Artes e das Escolas Politécnicas, os primeiros de
feição acadêmica e os segundos que compreend.orn a arquitetura
corno especiali::ação da engenharia, ainda conservam vários ví-
cios de origem.

Em subst.tui;ão aos ot.ros métodos didáticos, baseados numa
organização rígida, o ensino deverá evoluir permanentemente de
ocôr do com a evolução da arqu.tetura. Nêsse sentido, para man-
ter o processo sempre vivo, será necessór.o obter-se, em larga
escolo., a colc ooro çôo de arquitetos ativos no exercício profissio-
no}, ccpozes de impulsionar a arquitetura para novas metas.

O problema da forrr.cçôc do crqu.teto deverá ser o ponto de
partida para as vór.o s tarefas que nos esperam, para as quois
cs novas geraç·3es de colegas, com a pure.:a do seu idealismo,
saberão trazer suo coloborcçõo efic.ente.

A vós, formandos, que durante o curso sent.stes os problemas
que cco oo de expôr, espero e desejo que possos encontrar um
clima de maior compreensôo e [usti;c, que vos proporcione con-
dições mais apropriadcs para o exercíc.o da profissão e que vos
permita encontrar serenamente o idealismo e o desprendimento
que a crqulte turo ex.qe de cada um cfe nós.

A vós que recebeis hoje o prêmio merecido dos vossos esfôrços,
sinceramente apresento os melhores votos de felicidades pessoal
e de grande êxito na profissão,
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INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
- Departamento de são Paulo -

Oircular 5/58

Prezado Consócio:

Recebemos do I.A.B. Oentral circular contendo;
1) ~ongratulações com o Departamento do Rio Grande do Sul pela reali-

zaçao do Ooncurso de Ante-Projetos para a Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, cujo edital está elaborado de acôrdo
com o Regulamento de Ooncursos de Arquitetura do I. A. B.

As inscrições para êsse Ooncurso poderão ser feitas, conforme n~
ticiamos pelos jornais, até o dia 30 de maio p. futuro, pessoalmen-
te ou mediante a seguinte

P R O O U R A ç Ã O
Fulano de Tal, (nacionalidade, estado civil), nascido em (lugar,

Estado) a (data), residente à (rua, avenida, :praça), com endereço
profissional à (rua, avenidaJ'praça), (número), arquiteto,portador
de Carteira Profissional nº \••• ) (se for o caso' citar o n~ da cer-
t!dão' e'o nQ• do CREA), eleitor, com título nº (•.• ) da circunscri-
çao (••• ) (cidade ou·distrito) reservista,' portador do certificado
de reservista n2• ( ••• ), expedido pela (.1... s) c. R. (se for o caso,
citar outro documento que comprove situaçao regular :perante o Ser-
viço Militar, indicando número e origem do documento), por 3ste meu
instrumento particular de procuraçao, nomeio meu bastante procura-
dor o senhor ARMENIO WENDHAUSEN, brasileiro, arquiteto, solteirotresidente à Avenida Salgado Filho nQ• 28_em Pôrto Alegre, com o fim
úgico de, naquela cidade, junto à Comissao Executiva para constru-
çao do Palácio Legislativo do Rio Gr~nde do Sul, representar-me em
tudo que respeite à minha partic!paçao no Concurso de ante-projetos
supervisionado por aquela Comissao, dando-lhe, para que possa cum-
prir fielmente o mandato, todos os poderes, inclusive o de substa-
belecer a presente.

eidade , . 111 o • o >i • •• data. . GI o ct c • • o • o • • • • •

Firma reconhecida
Selos: Cr $3,00

+ Ed.• e saúde

No ato da inscrição deverá ser paga a importância de Cr. $300,00,
reeebendo entao o interessado um jogo'completo de cópias contendo
os dados para a elaboração do projeto.

Z) V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS - MOSCOU - De 20 a 28-7-58,
a) CREDENCIAISl - Todos os arquitetos brasileiros, associados dQ r.

A.B~, poderao ser Delegados ao Congresso, para o que recebe;rao
as devida~ credenciais; os Depar!amentos e Delegacias deverao r~
meter ao orgao central uma relaçao nominal dos interessados, com
os respe~ivos endereços, d~vidamen~e as§inada pelos Presidentes
ou Secretarios, para formaçao_da Delegaçao Brasileira. Encarece-
mos a necessidade dessa relaçao ser remetida dentro do mais bre-
ve possivel, para atender solicitação do Comité Organizador do
Oongresso no sentido de ser f2rnecido o número ~proximado de D~ I

legados ....do Brasil, para providencias de ,acomodaçao d13-ranteoCongr.
b) EXPOSIÇAO: - Durante o Congresso havera uma Exposiçao de_traba-

lhos de'Urbanismo,para a qual QS associados dQ IAB poderao cQn-
tribuir. b.1.) TEMA DA EXPOSIÇAO: - "Construçao e Reconstruçao
de Cidades, d~ 1945 a 1957".. b.2) - PAINEI~: De Ixl,OO metro.
A representaçao dos desenhos d~ve ser de.acordo com as normas
gráficas recomendadas pela Uniao Internacional de Arquitetos. -
b.3~ PRAZOS S 1 de junho de 1958 f para recepçao dos pgineis em Mos-
cou. - 15 de maio de 1958,para recepçao das inscriçoes· dos pai-
neis a serem expostos (a fim de figurarem no catálogo).

~~ºl'a~.lo,28 de abril de 1958 o Conselho Diretor~
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