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REGULAMENTAÇÃO

PROFISSIONAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO. APRECIAÇÃO
DO ANTEPROJETO QUE REGULAMENTA CONJUNTAMENTE AS PROFISSõES DE ENGENHEIRO,
ARQUITETO E ENGENHEIRO-AGRôNOMO.
Realizou-se no dia 1.0 de dezembro, têrçafeira, na sede do Departamento de São Paulo
do Instituto de Arquitetos do Brasil, uma assembléia geral extraordinária para apreciação do
anteprojeto de lei, recentemente elaborado por
arquitetos, engenheiros e agrônomos, que regulamenta as três profissões.
Os associados do IAB têm sido amplamente
informados a respeito do andamento da regulamentação profissionctl. e não faz muito que
foram divulgados os resultados do Congresso
àe Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos realizado no Rio de Janeiro em fins de setembro e
inícios de outubro dêste ano.
O Congresso
assumiu uma posição de relevância no andamento da regulamentação proíissioncl, em virtude do acêrto com que foram encaminhados
os problemas referentes à regulamentação tanto da nossa profissão como também da de engenheiro e agrônomo, reafirmando a correção
da linha que o IAB vinha adotando quanto à
posição dos profissionais de engenharia e arquitetura em face à realidade brasileira.
Assim é que dêsse Congresso convocado pela Federação das Associações de Engenheiros,
saíram as diretrizes que orientaram a elaboração de um anteprojeto conjunto de regulamentação profissional das três classes participantes do congresso, e que deveria ser elaborado por uma comissão mista de engenheiros,
arquitetos e agrônomos, na qual estiveram os
orquitetos representados por Ary Garcia Rosa,
I. B. Vibnova Artigas e Jorge Machado Moreira.
O anteprojeto deveria ser elaborado até o
dia 31 de outubro, segundo deliberação do
congresso, e submetido à apreciação das associações de classe dos engenheiros, arquitetos
e agrônomos até o dia 8 de dezembro.
O Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil encaminhou o anteprojeto de regulamentação aos seus Departamentos e Núcleos aguardando até o prazo estipulado, a
manifestação de tôda a classe a respeito do
mesmo, o que assegurarão na Federação das
Associações das Entidades de Classe dos Engenheiros, a sua aceitação por parte da classe
dos arquitetos brasileiros.
A Federação das
Associações e Entidades de Classe se encarreqará de levar o anteprojeto de regulamentação,
devidamente reconhecido pela maioria das entidades de classe, 00 Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, que proçromoro um
congresso de engenheiros e arquitetos.
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Manifestação do Departamento de São Paulo
sôbre o anteprojeto de regulamentação
A assembléia realizada pelo Departamento
de São Paulo aprovou por aclamação o anteprojeto, tendo na ocasião prestado esclarecimentos aos presentes o arquiteto I. B. Vilanova
Artigas, que integrara a comissão elaboradora
do anteprojeto.
A moção aprovada pela secção paulista do
IAB referentemente ao anteprojeto é a seguinte:
"Considerando o trabalho do L A. B., no seu
conjunto, no sentido de obter uma legislação
profissional mais condizente com a importância dos trabalhos dos arquitetos nacionais e
seu significado de cultura e independência criadora;
Considerando que os admiráveis resultados
obtidos se devem, em grande parte, à maneira
hábil e capaz com que se conduziu a direção
do I. A. B.;
Considerando que êsses resultados representam uma expressiva manifestação de unidade
dos arquitetos brasileiros e uma inegável vitória da posição de independência assumida pelos arquitetos brasileiros face ao processo de
desenvolvimento nacional;
Considerando que todos os departamentos e
núcleos do L A. B. demonstraram um alto espírito de compreensão e maturidade profissional;
RESOLVE, ao ratificar o anteprojeto:
1) Reconhecê-lo como o resultado dos esforços destinados a profissionalizar decisivamente
a atividade do arquiteto nacionaL representado
pela ação decisiva do L A. B.;
2) Proclamar a unidade dos arquitetos, a qual
veio demonstrar uma compreensão clara do
nosso desenvolvimento político, _econômico e
socíol, tão indispensáveL peiâsua
responsabilidade cultural e profissíoncl. ao desenvolvimento do Brasil;
3lManifestar um voto de cplouso e apoio
a direção do I. A. B. que, unido em tôrno de
seu Conselho Superior, soube conduzir-se com
rara habilidade e eficiência;
.
4) Manifestar a confiança que os arquitetos
nacionais têm na ccpccídode de encontrar soluções sadias e operantes para que os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos,
possam contribuir ativamente para a cultura e
desenvolvimento nacionais".

Moção de aplauso aos arquítetos que integram
as comissões de revalorização das carreiras
universitárias
A Assembléia do dia 1.0 de dezembro aprovou por unanimidade uma moção de aplauso
a03 arquitetos: Wilson R. de Morais, Rui Gama e Antônio Melchor, pelo trabalho desempenhado como representantes do IAB na campanha de revalorização das carreiras de nível
universitário no serviço público estadual, e
também aos arquitetos Ary Albano e Mário
Monteiro, que tão brilhantemente vêm pugnando no campanha que tem os mesmos obietrvos dentro do serviço público municipal.

SALÁRIO

DE

ENGENHEIROS,

AR

União Internadonal de Arquitetos e o problema
da regulamentação profissional do arquiteto
Em reunião da Comissão Executiva da UIA,
realizada em Lisboa em 26 de setembro de
1959, a Secção Japonêsa fêz uma proposta no
sentido de se lançar um apêlo aos Governos
tendo em vista acelerar o estabelecimento de
legislações nacionais de regulamentação
da
profissão de arquiteto. A Comissão Executiva
mostrou-se concorde em redigir o apêlo que
será transmitido aos Governos por intermédio
das Secções Nacionais, ou diretamente caso
alguma Secção o solicitar.

QUITETOS

E

AGRONôMOS

E O CONGRESSO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE ENGENHEIROS

o

De um artigo do arquiteto Jorge Neves, publicado na secção Arquitetura e Urbanismo,
do Diário de Notícias de Pôrto Alegre, extraímos o seguinte trecho, a propósito de uma série de considerações feitas pelo arquiteto sôbre
cs resultados do Congresso de Engenheiros, Arcuítstos _e Agrônomos reunido no Rio de [crrieiro. "Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
unidos" é o artigo de onde extraímos êste trecho:
"Questão de salário Outro aspecto de
grande valia para a classe é o que se refere
00
estabelecimento
de um salário mínimo
para arquitetos, engenheiros
e agrônomos.
Conforme pode ser fàcilmente constatado, os
técnicos vêm percebendo
ínfimos salários,
tanto nas emprêsas privadas como nas Prefeituras e repartições estaduais.
Já algumas
vêzes temos nos referido a êsse fato que atesta
c lamentável incompreensão do poder público
em relação aos profissionais que fazem parte
de seus quadros. É fácil prever os resultados
negativos dêste tratamento para os serviços
do Estado e das prefeituras.
Muitos dêsses
mofissionais são obrigados a se dedicar a outras tarefas, nas poucas horas que sobram de
suas atividades nas repartições públicas, ora
obrigadas a dois turnos, sem o mínimo estudo
das condições de trabalho dos funcionários e

necessidcdes do serviço. Tal preocupação vem
assoberbando, cada dia mais, êstes profissionois, que se precisam sujeitar a malabarismos
fê' situações
de constrangimento perante seus
superiores, além de natural diminuição de produtividade, dentro dos setores em que atuam.
Isto significa exatamente o contrário do que
pretendem o Estado e o Município, quando aumentaram as horas de trabalho para o serviço
público, sem maiores preâmbulos.
Ao mesmo
tempo, Estado e Município, ao criarem Departamentos novos, reconhecem a insuficiência dos salários vigorantes e aquinhoam de
remuneração
adequada
êsses novos íuncior.anos.
Nesta oportunidade, os salários cheÇjam a se elevar duas, três, ou mais vêzes
ao salário inicial estabelecido.
Indiscutívelmente, êste acontecimento é mais uma razão
para criar um ambiente desfavorável no serviço público.
O recente congresso é uma
ampla campanha nacional de valorização dos
técnicos brasileiros, que vem agora obrigar o
Estado, as emprêsas e o próprio público que
também foi levado pela orientação estreita
ora dominante, a reconhecer e definir com
clareza a importância da atividade profissional do engenheiro, do arquiteto e do agrônomo."

o clichê mostra um anúncio publicado na imprensa de Pôrto Alegre pedindo um
desenhista com os v-encimentos de 12 mil cruzeiros. Dá provas de que as emprêsas
particulares pagam aos desenhistas o mesmo que o Estado e o Município pagam aos
seus técnicos.
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ARQUITETO

E

SERVIÇO

PÚBLICO

REVALORIZAÇÃO DAS CARREIRAS DE NíVEL UNIVERSITÁRIO NO SERVIÇO PúBLICO ESTADUAL

As manifestações de apoio da opinião pública, partidas de todos
os seus setores, o alto sentido de colaboração com o Govêrno, a
confiança na perfeita compreensão do sr. Gover-nador do Estado
sôbre os problemas fundamentais da administração, juntamente
com o seu pronunci-amento por ocasião da audiência aos representantes das Entidades de Classe interessadas na revalorização
das Carreiras Universitárias, e a antevisão de um grande desenvolvimento do Estado, justifioavam a esperança de uma rápida
solução para a crise existente nas Carr-ebras de Nível Universitário,
No clichê os representantes
credenciados pelos Conselhos ou
Assembléias Gerais das Entidades de Classe que integram o movimento de revalorização, e o senhor Governador do Estado, por
ocasião da entrega do Memorial.

Carreiras Universitárias e a posição do Govêmo
Descporecercrn as esperanças que as Carreiras de Nível Universitário depositavam nos
resultados da tão esperada entrega do Memoriol ao sr. Governador do Estado. Naturais
esperar.ças alicerçadas
em um conjunto de
motivos, e até mesmo em manifestações do sr.
Governador, alinhadas em um comunicado da
Comissão Mista Coordenadora da Campanha
de Revalorização, amplamente divulgado pela
imprensa em meados de novembro do ano que
passou.
Realmente o Memorial das Carreiras de Nível Universitário ,precedido de uma significativa cprovoçôo em memorável Assembléia dos
Servidores de Nível Universitário do Estado,
evidenciando portanto, as aspirações das camadas técnicas e científicas que atuam no Estado, foi entregue ao sr. Governador em 9 de
novembro Je 1959, em audiência especial à
qual compareceram os representantes das 19
Entidades de Classe que promovem o movimento. O acontecimento deixou a impressão
de que o problema da revalorização, ao qual
se ligam tão de perto os interêsses da classe
de arquitetos paulistas, se processaria de acôrdo com as aspirações dos servidores de formação universitária.
Entretanto, os acontecimentos demonstraram
que a interferência do Govêmo do Estado não
se realizou de molde a atender as reivindicações contidas no Memorial e no anteprojeto de
lei das Carreiras Universitárias, e que nem foram reconhecidos os altos objetivos que justificam a recolocação dos técnicos do Serviço
PúblICOna posição que anteriormente possuiam
e da qual foram retirados por fôrça de cinco
reajustamentos
seguidos que ocobororn por
reduzir à metade do seu valor aquisitivo os
padrões universitários.
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Em manifesto da Campanha de Revalorização, quando se definira oficialmente a posição
do Govêrno sôbre o assunto, no tocante ao
aumento do funcionalismo, rejeita-se completamente como solução à crise o abono de
Cr$ 2.500,00 mensais a partir de janeiro de
1960 e a cota de Cr$ 100,00 a partir de julho
do mesmo ano, que embora somados aos aumentes gerais que serão concedidos ao funcionalismo (20% a partir de janeiro de 1960
e 10% a partir de julho), longe estão de corresponder aos objetivos do movimento. Nem se
oceita como justificativa a situação financeira
do Estado cuio capacidade econômica cresceu
consideràvelmente a partir de 1947, e uma vez
que o atendimento das reivindicações universitárias somente acresceria em muito pouco
os despesas previstas com o aumento do funcionalismo.
As advertências contidas no manifesto da
Componho de Revalorização das Carreiras de
Nível Universitário devem ser levadas em
conta pelos poderes públicos, se é que se
deseja mesmo guindar o Estado e o País a
uma posição de progresso, retirando-os de sua
posição de atrazo e elevando-os à situação das
regiões mais adiantadas e evoluídas. E nesse
sentido a função que cabe ao homem de forrnoçôo
universitária
dentro do Serviço Público, já está sobejamente compreendida
e
reforçado pelos exemplos das nações mais
adiantadas do globo. Vale a pena relembrar
aqui a afirmacão contida no manifesto das
Carreiras Uni;ersitárias:
"Perde o Govêrno
do Estado, excelente ocasião para a mais efetiva obra de soerguimento das instituições té~nícos, científicas e assistenciais de São Paulc,
e para a colaboração mais expontânea e efetiva dos profissionais, em todos os setores."

FORMAÇÃO

DE

UM

GRUPO

DO

Está em andamento a formação de um Grupo do Funcionalismo no IAB de São Paulo, já
tendo a Diretoria do Instituto enviado aos arquitetos paulistas uma circular em dezembro
de 1959, comunicando o fato, explicando as
razões da iniciativa e convidando todos os
arquitetos que trabalham nos serviços públicos estadual, municipal e nas autarquias para
comparecerem a uma primeira reunião para a
sua organização, realizada em meados do último mês do ano que passou.
Transcrevemos aqui o contexto do comunicado do IAB que marcou a formação do Grupo
do Funcionalismo no IAB:
"O ano de 1959 está marcado por uma série de atividades do Instituto de Arquitetos em
defesa dos interêsses dos arquitetos que trabalham nos serviços públicos do Estado, do Município e nas Autarquias.
O Instituto foi uma das três primeiras entidades a iniciar a Campanha das Carreiras de
Nível Universitário do Estado e subscreveu,
juntamente com outras dezoito associações, o
Memorial entregue ao sr. Governador do Estado. Também, através de seus representantes

URBANISMO
A propósii:o da Campanha

E

de Revalorização

FUNCIONALISMO

das Carreiras

Unem-se nessa campanha o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento de São Paulo,
Associações de Engenheiros, Médicos, Advogados, Engenheiros-agrônomos, Farmacêuticos,
Fisicultores, Assistentes sociais e Educadores
Sanitários.
Tema básico do memorial que vem sendo
elaborado é sem dúvida a da valorização dos
serviços dêsses profissionais, hoje em situação de flagrante inferioridade com relação aos
serviços particulares.
A situação aliás já é
bastante grave dentro dos próprios quadros do
funcionalismo.
A propósito, transcrevemos artigo do ilustre
arquiteto Heitor Eiras Garcia, que, situando a
posição do urbanismo no funcionalismo público, com felicidade retrata a situação das demais
carreiras universitárias.
A palavra de Eiras

IAB-S.

PAULO

credenciados, vem influindo decisivamente na
orientação dêsse movimento que hoje se estende por todo o Estado e já tem repercussão
Em outros Estados da União. Dentro de sua
sede nasceu a Campanha dos Profissionais de
Nível Universitário da Prefeitura, também do
conhecimento público.
Presentemente avolumam-se as reivindicações endereçadas ao L A. B., como se avoluma o número de arquitetos nos serviços públicos do Estado, do Município e das Autarquias.
Dentro em breve terão que enfrentar
novas situações dentro das repartições, diante
de problemas específicos da profissão.
Torna-se, assim, necessária a existência de
um núcleo, de um órgão centralizador e responsável por essas atividades ligadas ao funcionalismo público.
Julga o Conselho Diretor do Instituto de Arquitetos, deva ser esta uma iniciativa dos próprios interessados e é com êsse espírito que
concita todos os arquitetos que trabalham nos
serviços públicos, estadual, municipal ou autarquias, a formarem um organismo que os
represente e lute por suas reivindicações."

FUNCIONALISMO

Os integrantes de carreiras de nível universitário do funcionalismo público municipal,
têm-se reunido na sede do Instituto de Arquitetos. Acha-se em estudo, para breve encaminhamento ao prefeito, memorial contendo reivindicações das classes universitárias, a exemplo do que ocorre no mesmo sentido no funcionalismo estadual.

NO

Universitárias

PÚBLICO
no

Serviço

Público

Municipal

arq. Guaracy Pimentel
Garcia, ccnÍorme aparece no último número da
revista Engenharia Municipal, é oportuna:
"Ao funcionalismo público não basta pôr esmero no que faça e manifeste desejos de acertar, em qualquer dos setores municipais em
que exerça suas atividades. É preciso alguma
coisa mais: ter ampla visão e convicção de
que hcie realiza com a melhor das intenções
não venha prejudicar o futuro planejamento.
Tenho dito e repetido inúmeras vêzes que maior
calamidade não pode existir para uma cidade
do que possuir um funcionalismo público sem
visão, sem compreensão,
que não procure
evoluir e que se mantenha hermeticamente
fechado, no firme propósito de fazer prevalecer
idéias velhas e obsoletas sôbre êste ou aquêle
problema urbano.
... O Urbanismo reclama um funcionalismo
de elite, convenientemente preparado, evoluído ...
O fenômeno da industrialização vertiginosa
a que se tem submetido a maioria dos municípios paulistas nestes últimos anos, exige um
esfôrço supremo do funcionalismo
munícípol ...
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Cabe, portanto, ao funcionalismo público,
daqui ou de qualquer outra cidade do País,
desempenhar
importante papel na organizacão da defesa das áreas urbanas contra o
~aos, a desordem, a que positivamente levarão os exploradores terrenistas na sua voracidade de lucro.
Reputo esta uma das principais tarefas do
funcionalismo municipal: manter atualizada,
em dia, a legislação de natureza urbanística
para poder fiscalizar conscientemente a expansão urbana e impedir que se desenvolvam as cidades em desacôrdo com os princípios do Urbanismo orgânico. Se mais não fizer, êsse trabalho, por si só, constituirá belíssimo galardão ao prestígio e ao crédito da classe
dos servidores municipais.
Sàmente um fun-

PRÊMIO

cionalismo público muito bem preparado poderá. arcar, com êxito, com uma responsabilidade destas".
Concluím.os nós que, êsse papel precisa ser
levado em conta pela administração municipal,
provendo meios para que o funcionalismo o
desempenhe.
Até aqui os servidores têm suprido lacunas unicamente por seu esfôrço e
ídeolismo; o que, evidentemente, não pode levar à situação tão exemplarmente proposta
pelo ex-diretor do Departamento de Urbanismo
da nossa Prefeitura.

o artigo acima foi extraído da
Secção "Arquitetura e Urbanismo",
do Diário de São Paulo, devida ao
arquiteto que é autor dêste artigo.

AMBIENTE
Deverá ser projetado:
a)

sofá-cama de casal ou

b) 1 poltrona com braços de espaldar

alto

(Berqer) ou ambos
rxrs condições gerais de uso comum, de ccôrdo com as indicações técnicas apropriadas,
no duplo sentido da funcionalidade e padrão
estético contemporâneo, tendo em conta materiais existentes no País e viabilidade de produção para o mercado nacional.

Os prêmios atribuídos serão:
a) 1.° prêmio

Cr$ 70.000,00 (Setenta mil

cruzeiros)

Acham-se abertas na secretaria do IAB Departamento de São Paulo, à rua Bento Freitas, 306 - 2.° andar, S. Paulo, até 31 de março
de 1960, as inscrições para o CONCURSO NACIONAL PARA DESENHO DE MóVEIS CONTEMPORÂNEOS.
O IAB fêz publicar um folheto contendo as
condições gerais do concurso, apresentação e
normas, prêmios e comissão julgadora, e ficha
para inscrição ao concurso contida na própria
publicação. A inscrição poderá ser feita pessoalmente pelo concorrente ou por carta.
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2.° prêmio
cruzeiros)

Cr$ 40.000,00 (Quarenta

mil

b) 1.0 prêmio cruzeiros)

Cr$ 70.000,00 (Setenta

mil

2.° prêmio cruzeiros)

Cr$ 40.000,00 (Quarenta

mil

Aos arquitetos clossifíccdos
no concurso,
além do prêmio. fica assegurado pela premotora: Ambiente indo e com. de móveis s. a., o
royalty de 3% sôbre o preço de fabricação de
cada unidade produzida, ou outra modalidade
que melhor atenda às partes.
A composição gráfica do folheto sôbre o
concurso é de autoria de Savério Castellanc.

ATUAÇÃO

DO

IAB DE SÃO

PAULO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
Os arquitetos vêm assumindo na vida brasileira um papel de progressiva e inevitável
responsabilidade
quanto ao planejamento urbano e regional. A sociedade brasileira, buscando equacionar os seus problemas de urbenismo, encontra na atividade dos arquitetos as
melhcres condições e a mais substancial contribuição para o encaminhamento da solução
do planejamento brasileiro.
Conceitualmente
esta perece a saída mais correta para o problema, embora a experiência seja ainda diminuta.
pôsto que importante.
O Instituto de Arquitetos do Brasil, voltcdo
para os problemas da profissão do arquiteto,
vem exercendo de uns tempos para cá, e com
real sucesso, uma função de importância na
promoção da idéia e no aprofundamento do
problema do urbanismo no Brasil, procurando
localizá-Ia na realidade nacional, em função
das nossas próprias condições econômicas,
administrativas, legislativas e sociais em geral.
A atividade do Instituto, Departamento de
São Paulo, neste setor, assumiu desde o ano
passado uma importância crescente superlotando de trabalho a equipe incumbida de dirigi-Ia. A fim de promover uma distribuição mais
razoável dos encargos crescentes o Conselho
Diretor do Departamento ampliou a equipe que
passou assim a contar, além dos arquitetos
Luiz Saia e Alfredo L. Paesani, com a colaboração dos arquitetos Oswaldo Correia Gonçalves, Carlos Lodi, Joaquim Guedes Sobrinho e
Guaracy Pimentel.
Tal fato evidencia a importância cada vez maior do setor do planejamento na vida do arquiteto paulista e a sensibilidade de atuação do IAB.
DEBATES
Ainda estão bastante vivos os resultados
dos debates que iniciando-se em agôsto de
1959 se extenderam pelos meses seguintes tôdas as quintas-feiras entre os arquitetos reunidos em sua sede, a respeito do Plano de Ação
do Govêrno do Estado.
Êsses debates levaram a uma reunião mais ampla com elementos responsáveis pela elaboração do Plano de
Ação. Conduziram os arquitetos a uma melhor compreensão do que êle contém como
proposta de planejamento do Estado, e porisso
mesmo muito diretamente afeto aDS orquite- tos como profissionais e como cidadãos brasileiros. Também sentiram os arquitetos que
devesse ser ajustada a sua posição frente ao
grande volume de edificações previsto no plano, caracterizando-se a posição da classe pela

NO

SETOR

DO

PLANEJAMENTO

participação do arquiteto na concepção das
cbras públicas, sensivelmente vazada em um
baixo nível de projetação, incompatível com
as responsobilidcdos do Estado em face à cultura brasileira.
Com muita clareza já se sentia que a idéia do planejamento implica sempre em um grande esfôrço coletivo organizado
8 que cindc que a atividade planejadora
governamental se limite a por em prática um volumoso plano de investimentos no desenvolvimento da produção de energia elétrica, DOS
transportes, no fomento industrial e agrícola,
na educação, pesquisc e cultura, na saúde
pública e na assistência social, torna-se indispensável a colaboração técnica e científica
de alto nível, o que somente se tornará possível mediante uma política de valorização dentro dos quadros do Estado dos profissionais
que deverão prestar-lhe serviços, e com vistas
ao futuro, medidas que assegurem a sua formação em quantidade e qualidade necessárias ao desenvolvimento do Estado e do País.
METROPOLITANO
Na oportunidade de discutir as diferentes
partes do Plano de Ação do Govêrno foram
também discutidas algumas emendas a êle
propostas por deputados à nossa Assembléia
Legislativa.
Uma destas emendas, a do deputado Luciano Nogueira Filho, abordava o
problema da construção do metropolitano e
foi objeto, da parte do referido parlamentar, de
uma consulta ao IAB. Várias reuniões foram
feitas para o estudo do assunto, algumas contando com a presença de engenheiros especializados em transporte coletivo, outras com a
de elementos ligados à CMTC ou às firmas
que pretendem assumir a responsabilidade da
construçdo do Metrô paulista.
Uma dessas
reumoes "contou com a presença do próprio
autor da emenda, deputado Luciano Nogueira
Filho e do ex-deputado e ex-tesoureiro da
CMTC, Wilson Rahal. Ficou bem claro que o
ponto de vista dominante entre os arquitetos é
que ao govêrno cabe a responsabilidade
de
assumir o encargo da iniciativa, pois se trata
de um serviço público e como tal nem pode
ser delegado a uma firma particular nem pode
ser pensado em têrmos de lucro ou mesmo de
ressarcimento de capital empregado.
Ficou
também evidente que um empreendimento da
importância funcional do metrô não pode ser
acertadamente conduzido sem que haja uma
disciplina geral de planejamento urbano comandando as decisões e que o seu estudo não
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tórío e gratuita,

porque conduzida sempre em
térmos diletantes, de que a metrópole pculistana não pode mais, sem consideráveis prejuízos para a coletividade, dispensar um instrumento de disciplina como o Plano Diretor,
as discussões se encaminharam para um plano
realista tendente a valorizar os trabalhos da
sempre esquecida Divisão de Urbanismo da
Preíeítura cuic audiência nem sempre é devidamente computada na oportunidade de serem dicididos problemas da importância do
metropolitano.

deve subestimar a função de uma linha de
transportes rápidos no próprio processo de
disciplinação do crescimento urbano. O exemplo de uma terminal de metrô num ponto de
adensamento
já considerável como a Penha
foi pôsto em confronto com a alternativa, por
todos os títulos mais lógica, de levar esta terminal a uma área livre onde a própria administração municipal teria a oportunidade de
por à prova, em têrmos objetivos e realistas,
as idéias tradicionalmente utópicas de unidade
de visinhança.
Da noção tantas vêzes oleo-

V ALE DO TIETÊ -

APROVEITAMENTO

MúLTIPLO
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cl
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o plano de aproveitamento hicLráulico do rio
Tietê, indicado na figura ao lado, prevê a
construção de usinas barr-agem com eclusa e
canais com eclusa. Note-se a diferença de
tratamento dado ao trecho do alto Tietê até
Pí rapor'a, em que as usinas se devem a empreendimento particular cujo único objetivo
foi a produção de energia elétrica, e o restante elo curso, em que o Ser-viço do Vale do
Tietê estudou e propôs um plano de aproveitamento múltiplo.
É um plano que deve ser
levado adiante e ganhar a compreensão da
população paulista, porque não leva em conta o simples aproveitamento hidrelétrico.
A
navegação do Tietê será um fator de grande
sigrnffcação
econômica, urna vez que per mítirá o transporte
econômico dos próprios
corretivos do solo para as regiões agrícolas
do Oeste de São Paulo.

Notável contribuição c a engenharia paulista, - trabalho elo Serviço do Vale elo Tietê
cuja construção as fotografias abaixo mostram, é a primeira construída com eclusa
vendo a navegação, a sua construção constitui um justo motivo de orgulho, porque
Tietê com vistas G um planejamento regional, rompendo assim com os erros que já
no Estado.
Os clichês mostram claramente a eclusa que permitirá a transposição
a barragem que além de oermitir a instalação de uma potência de 132.000 kw. e uma
a correção do canal navegável.
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do DAEE -, a barragem de Barra Bonita,
no Estado de São Paulo. Projetada preencaminha o aproveitamento
do Vale elo
são tradicionais na construção de usinas
elo <éesnível pelas embarcações, bem como
energia anual de 444,80 GWh, possibilitará

Questão que de início está a exiçnr a atenção dos planejadores no Brasil e maior responsabilidade por parte dos poderes constituídos,
é aquela que se relaciona com o correto aproveitamento dos cursos dóquc.
Voltando-se para o pequeno
e exclusivo aproveitamento
hidrelétrico, alentado
sistemàticamente
pela
iniciativa particular e pela desatenção oficial
em seus empreendimentos, a orientação imediatista de construção de usinas de eletricidade, pode criar problemas futuros altamente
prejudiciais à Nação. O aproveitamento racional dos recursos de um curso dócuc deve
compreender tôda a bacia, implicando em um
verdcdoíro planejamento
regional, orientado
por uma visão cápaz de abarcar no seu conjunto todos os problemas
nela
contidos.
Porisso os arquitetos se interessam pela correta colocação dês se problema, pelas suas implicações em função da mobilização dos recursos que podem ser colocados a serviço do
homem brasileiro, envolvendo a produção de
energia elétrica, navegação, contrôle das enchentes, saneamento,
irrigação, abastecimento de água, aproveitamento
da fauna íctíológica, etc.

UNIÃO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS
(UIA)
O IAB recebeu comunicação do falecimento do Presidente da Secção Francesa da UIA,
arquiteto Henri Prost.
Comunica-nos aquela Secção da UIA que a
"Accdemis d'Architecture de France" tomou
a iniciativa de difundir o trabalho realizado
por Henri Prost, professor do "Institut d'Urboriisme c.e L'Unívorsíté de Paris", pelo que fará
publicar o livro ''L'Ouevre de Henri Prost".
Os interessados
deverão
escrever diretamente à: Uníon Internationale des Architects,
Section Française, 15 Quoi Malaquais, Paris
Vle.
RECEPÇÃO AOS NOVOS ARQUITETOS DE
SÃO PAULO PROMOVIDA PELO IAB
O IAB promoveu em sua sede no dia 29 de
dezembro, às 18,30 horas a sua já tradicional
e concorrida homenagem aos formanàos de
Arquitetura das duas Faculdades de Arquitetura de São Paulo.
O cocktail com o qual o Instituto recepciona
os formandos é uma demonstração da s.rtisícção com que os arquitetos acolhem os novos
colegas de luta profissional, esperando que se
fortaleça sempre a união de todos os arquitetos
brosloíros em tôrno do seu órgão de classe,
para o progresso da profissão.

Em vista dos trabalhos realizados por uma
valorosa equipe de técnicos do Serviço do Vale
do Tietê, do Departamento de Águas e Energia
Elétrica, a Comissão de Planejamento do IAB,
promoveu em sua sede um contacto entre elementos daquele organismo da Secretaria da
Viação e Obras Públicas do Estado de São
Paulo, e os arquitetos. O engenheiro Riolando
Silveira, assistente do Departamento de Águas
e Energia Elétrica, realizou uma palestra sôbre
os trabalhos do Vale do Tíetê. tendo sido abordada com destaque a construção da barragem
de Barra Bonita, no curso médio daquele rio,
primeira barragem construída com eclusa no
Estado, motivo de grande satisfação para todos aquêles que pretendem as soluções mais
corretas para os nossos problemas.
O tema
surge com grande oportunidade em virtude das
aplicações que deverão ser feitas pelo Govêrno do Estado no setor da energia elétrica, visando a construção de novas usinas e o início
de outras, cuio construção, se decidida nos
cursos dóouc onde se impõe o aproveitamento múltiplo, deve atender a um planejamento
com maior descortínio.

Capelas
Alpendradas
de São Paulo

Saiu a publicação n.? 1 do Setor de Publicações
do Serviço de Documentação
da
FAUUSP. Traz o valioso e meditado trabalho
ào arquiteto Carlos A. C. Lemos: Capelas Alpendradas de São Paulo. Sem dúvida, constitui motivo de grande satisfação verificar que
presentemente amplia-se o grupo de arquitetos
que se dedica ao estudo do nosso passado arquitetônico, vasto campo de pesquisa e interpretação e através do qual já vinham alguns
profissionais de arquitetura vinculando a classe
a reconhecidas contribuições à cultura brasileira. O Serviço de Documentação da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo é díríçído por O. G. Campiglia.
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CROQUIS

DOS

FATOS

Nova sede para o IAB no Rio de Janeiro
O arquiteto Ary Garcia Rosa concedeu entrevista à imprensa sôbre a construção da sede
do IAB no Rio de Janeiro, quando da sua reeleição para a presidência do IAB nacional.
A respeito do assunto disse o arquiteto:
"Pretendemos doar à cidade um grande centIO cultural".
"O Prefeito do Distrito Federal
iá doou o terreno, onde está atualmente o Museu de Cêra dos Estudantes, que deve ser demolido em curto prazo. Ali faremos erguer a
nosso sede, que contará também com uma casa
de espetáculos pcsslvelmente um teatro." Informou também que será aberto um concurso
para o projeto da nova sede, quando espera
sejam apresentados trabalhos dos maiores arquitetos brasileiros.
Convites recebidos do Exterior por
Oscar Niemeyer
A propósito de uma notícia divulgada pelos
jornais segundo a qual o arquiteto Oscar Niemeyer, estava às vésperas de partir para uma
bôlsa de estudos no México, o arquiteto, prestando esclarecimentos à opinião pública, desmentiu aquela acersiva e divulgou uma relação dos convites que recebera ultimamente
do exterior, muitos dos quais está disposto a
aceitar. Os motivos que poderiam fazer Oscar
Niemeyer se ausentar do Brosíl, se prendem
aos sete convites que abaixo divulgamos:
Caracas - Venezuela - membro assessor
da L? Convenção Nacional de Arquitetos - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Santiago de Cuba, República de Cuba - Projeto Cidade Universitária - Faculdade de Engenharia - Universidade de Oriente.
Havana - República de Cuba - Projeto
cidade - Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda.
Santiago - Chile - Conferências - Universidcrde do Chile.
Brozíl. Indiana - EUA - Projeto para Brazilian Friendship House - M. Don Bolt.
Buenos Aires - Argentina - Conferências
- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Arquitetura brasileira na Bienal
Hispano-Americana
A arquitetura brasileira terá uma posição de
destaque na Bienal Hispano- Americana a realizar-se em Quito, no ano de 1960. Sabe-se que
Henrique Mindlin fará parte do iurí no setor
ce Arquitetura, juntamente com outros delegaaos de outras Repúblicas do continente.
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Arquitetos brasileiros farão conferências
em Pôrto Alegre.
Iniciativa da Comissão Estadual de Prédios
Escolares, cujo funcionamento é fruto da atividade conjunta das secretarias de Educação e
Obras Públicas, para levar a cabo o plano
sducacional do governador Leonel Brizola, no
tocante aos edifícios escolares.
O programa
de conferências que traduz por parte das autoridades sulriograndense
uma alta compreensão da posição do arquiteto em face à cultura nocionol, tem por fim contribuir para o
aprimoramento da Comissão Estadual de Prédios Escolares.
O primeiro convidado foi o
arquiteto Jorge Machado Moreira, que aceitou
o convite. Outros nomes do Rio, São Paulo e
Minas est-ão incluídos entre os próximos conferencistas.
Revista "Architektura" dedica número
à Arquitetura Brasileira
A revista Architeklura. editada em Varsóvia,
dedica seu número 9 dêste ano quase todo à
arquitetura
brasileira
contempor.ânea,
destacando particularmente as realizações dos arquitetos residentes em São Paulo e de origem
polonesa.
Um artigo especial do arquiteto M.
Szabuniewicz serve de introdução ao farto material técnico e ilustrativo do texto que informa
ao público polonês dos trabalhos de mais de
vinte arquitetos brasileiros, dentre os qurris
Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Afonso Reidy,
MMM Roberto, Ari Garcia Rosa, Eduardo Corona, Jorge Zalszupin, Adam Eichenwald, A. J.
Duntuch e outros.
Museu de azulejaria
do Rio de Janeiro

e cerâmica

artística

Foi fundado junto à Faculdade Nacional de
Arquitetura um Museu de Azulejaria e Cerâmica, com as seguintes finalidades: preservar
c patrimônio cerâmica nacional e ampliar o
ocêrvo cerâmica através de doações e permuta de peças no Brasil e no exterior, promover
intercâmbio cultural no País e no estrangeiro;
manter uma seção com trabalhos de alunos
do Curso de Azulejaria e Cerâmica da FNA;
lamentar o gôsto artístico do povo pela cerâmica através de exposições, conferências, filmes, biblioteca especializada
e publicações.
Juntamente com a fundação do museu foi
inaugurada
uma exposição de trabalhos de
cerâmica devidos aos alunos do 1.0 ano do
Curso de Azulejaria e Cerâmica da Faculdade.
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Arquitetos
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União Internacional

5

Corona

R. Carvalho Franco

Oswaldo

Corrêa

Pedro

Gonçalves

Paulo

Saraiva

de Arquitetos

Reunião ela Comissão Executiva
Matéria ta-atada.

ele 21 a 22 ele setembro

ele 1959.

Rosa Kltass
Conselho Fiscal:

Eduardo R. de MelJo
Francisco Beck
Lauro da Costa Lima

Homenagem

do IAB ao arquiteto

mexicano

Luiz Gonzalez Aparicio

6

Almôço oferecielo pelo IAB estreita os laços entre arquitetos mexicanos
e brasileiros.
Entrega ele títulos a arquitetos paulistas.
Presente ao ar q. Luiz Gonzalez Aparicio.

Arquitetura:

grande

manifestação

7

da nação mexicana

Posição ele relêvo elos arquitetos no México.
Reconhecimento da posição elo arquiteto e apoio governamental.

I A B . Revista Mensal

Númer-o avulso

Cr$

Anuidaele .....

Cr$ 300,00

3G,00

A posição do IAB em face do Concurso da Sociedade

Hípica Paulista

9

Carta elo arq. Lucjan Korngolel à SocieelaeleHípica Paulista

Croquis dos fatos
FEVEREIRO DE 1960

Composto e impresso na Gráf. Brescia
Ltcla.. Rua Brigaeleiro 'I'obias, 96/102
Fone: 34-9389 - São Paulo.

Capa de Claus Peter Bergner
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ARQUITETOS

PROCURAM

CRIAR CONDIÇÕES

MAIS FAVORÁVEIS

AO

PROGRESSO

TÉCNICO

E CULTURAL DO PAÍS.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO ARQUITETO ARY GARCIA ROZA,
PRESIDENTEDO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL, POR OCASIÃO DA INSTALAÇÃO SOLENE DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE ENGENHEIROS.

Achamo-nos no limiar de um congresso que
reune as duas organizações nacionais de enç;enheiros e arquitetos, isto é: a Federação Brasileira de Associações de Engenheiros e o Instituto de Arquitetos do Brcsíl. com o objetivo
de debatermos e atualizarmos, com espírito
elevado e a atenção voltada para os altos interêsses da coletividade, a regulamentação de
nossas profissões.
A nossa opinião de arquitetos, no que é
fundamentaL está contida. no projeto de lei que
tivemos a honra de submeter, em Brasília, ao
Exmo. Sr. Presidente da República, na oportunidade de um brilhante congresso internacional de planejamento urbanístico, que reuniu
r.c futura capital lídimas expressões da arquitetura contemporânea.
Êste documento básico para nós, estamos
oferecendo aos colegas congressistas, para avaliação e aproveitamento. Através dêle e de sua
discussão, há. de Hcor-nitídornanta demonstrado
que os arquitetos brasileiros, ao levantarem a
questão da regulamentação
profissional e ao
participarem dêste Congresso, fazem-no animados da convicção de estarem contribuíndo para
o desenvolvimento de nossas instituições e
para a criação de condições mais favoráveis
ao progresso técnico e cultural de nosso País.
As manifestações à nossa iniciativa, fizeramnos estudar com seriedade o caminho percorrido; por isso, hoje posso dízer-lhes, com maior
certczo ainda, que a tese que defendemos é,
antes de tudo, uma perspectiva aberta para o
desenvolvimento técnico e aprimoramento da
profissão de engenheiro e de arquiteto no
Brasil.
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Nosso País, para ombrear-se com as grandes
nações do mundo, precisa enfrentar problemas
de produção, cuio profundidade de análise exige uma equipe de técnicos cada vez mais especializados. O politécnico serviu o Brasil produtor de matérias primas, o Brasil agrícola. A
nação industrializada que desejamos e vimos
forjando, exige dos técnicos brasileiros o traçado de novas rotas de ação; e faz-se urgente,
inadiáveL que os líderes da engenharia brasileira, modificando os velhos estatutos que
amarram a profissão, criem novos' caminhos
e novas oportunidades capazes de atrair os
jovens brasileiros para continuarem, em novas
bases, as tradições brilhantes da engenharia
nacional.
Por isso podemos dizer que o decreto 23.569que atualmente regula nossas atividades proLssioncis - não atende mais à realidade, a
rnorcho acelerada do progresso brasileiro; nós
arquitetos, estamos convencidos de que êle
constituí, quaisquer que sejam os benefícios
que tenha trazido no passado, um sério entrave para o desenvolvimento da planificação
técnica em nosso meio.
Êle entregou o exercício das profissões de engenheiro e de arquiteto a firmas e organizações
para-industriais, que executam obras de construção, tendo, dessa forma, esquecido o profissional e o seu aperfeiçoamento e mostrando
com isso que não previa que o País se industrializaria e que a técnica deveria diversificarse. Os Conselhos de Engenharia, compostos
em sua maioria de engenheiros, se estiolaram
devido a um processo de discussão e recrutamento que não considerou as nossas instituições

do classe, as organizações de engenheiros e as
organizações de arqultetos. Para a organização
de profissões como as nossas, é indispensável
o atendimento das tradições democráticas de
!lOSSO povo, fugindo de enquadrar-se
em moldes estranhos à índole nacional.
A verdade
é que as organizações de classe viram-se dentro dos Conselhos, ombreadas em igualdade
de condições com associações e instituições de
menor importância, substituídas por um organismo poderoso e autoritário que, por pouco,
não nos substitui a todos,
O Instituto de Arquitetos do Brasil mantevese em pé e cresceu, menos pelo desejo do
decreto 23.569 que pelo notável desenvolvimento da cultura e da economia brasileira.
Para o engenheiro, o decreto não permite um
desenvolvimento próprio, independente - de
profissional liberal que vivesse do planejamento técnico de obras, da venda de seu trabalho
de técnico criador. O engenheiro só se libertou
quando foi chefe de firmas e se afastou da
técnica para administrar.
Sujeito à condição de dar cobertura técnica
ao exercício de atividades lucrativas executoras, o engenheiro progride vagarosamente, é
mal aproveitado porque versa um número limitado de questões, na maioria das vêzes, de
ordem administrativa.
Ora, as grandes nações de hoje mostramse fortes e progressistas pelo número e a quaHdade dos seus técnicos. Para explorar os recursos que o mundo moderno oferece ao homem, as nações se aparelham de técnicos.
Em nosso País, por outro lado, dadas as condições de nosso desenvolvimento histórico, o
atraso em que ainda nos encontramos, o núInero de profissionais de engenharia é pequeno
demais.
Se quisermos dar um salto para a frente,
concorrer para a luta contra o subdesenvolvimento brasileiro, urge acelerarmos o processo
de formação de engenheiros, mas, antes de
tudo, aproveitarmos ao máximo o acervo técnico de que dispomos.
Um engenheiro que
projeta, que se organiza para planificar, enfrenta maior número de obras, questões e problemas do que o campo limitado das firmas
executoras oferecem.
Uma legislação consciente, feita para orientar o engenheiro brasileiro no sentido de seu
melhor aproveitamento,
teria vastas conseqüências na luta atual que une todos os brasileiros para acelerar' o progresso de nossa
pátria.
* * *
A arquitetura brasileira, desenvolveu-se. e
impôs-se à admiração além fronteiras, apesar
da legislação que hoje temos. Ela é tão infeliz
no que nos atinge, que interpreta a Arquitetura

como especialização da Engenharia.
E ainda
rnois, pelo processo de entregar à técnica às
firmas executoros. entrega o desenvolvimento
da arquitetura, a organizações de construção.
Daí, até a supremacia da exploração ímobíliório, mais desordenada e egoísta, é agora um
passo apenas; passo êste, infelizmente, já dado
com inegável exuberância e que marcou as
nossos regiões, de forma inapagável, com o
mau gôsto e o espírito de imprevisão dos que
põem o seu ínterêsse privado .ccimo, muito
acima, dos interêsses da sociedade e da felicidade humana.
A Arquitetura versa problemas humanos;
imprime ao equipamento urbano indispensável, da casa à fábrica, o significado cultural
latente na sociedade. Os arquitetos servem-se
do avanço técnico e do desenvolvimento da riqueza, para debaterem teses culturais, exprimirem nos edifícios, em têrmos de orquíteturc,
as idéias de progresso, contidas no povo.
Não se harmoniza a Arquitetura à técnica
pelo processo de submeter uma à outra, mas,
c:o contrário, criando condições, dentro das
quais o conflito entre o sensível e o racional
se exerça amplamente.
A arquitetura brasileira no seu desenvolverse, provou a nossa tese. Países
.ris adiantados tecnicamente que o nosso, não exibem,
"o plano cultural, uma expressão arquitetônica
melhor do que a nossa. Estamos convictos também, que a audácia da arquitetura é um aguilhão em constante provocação para, cada vez
mois arrojadas formulações técnicas.
Assim, quando propomos organismos para
regerem independentemente os destinos da engenharia e da arquitetura, íozemo-lo com o
objetivo de criar condições para um franco e
decisivo desenvolvimento da expressão arquitetônica e do avanço técnico. Não há nisso
perigo de desunião ou conflito anárquico, mas
as condições mesmas dentro das quais o progresso nacional há de se fazer mais rápido,
mais acelerado.
Precisamos de rnors engenheiros e de mais
arquitetos. Só poderemos selecionar profissionais, cada vez mais habilitados, se pudermos
recrutó-los de um grande número de ativistas.
A indústria da construção civil, só tem a
ganhar com as modificações de rumo que vimos propondo. Abandonará os métodos artesanais, enveredando para um tipo de producão
que o País está a exigir. Encontrará me'ios
mais claros e simples de financiamento e atração de capitais, se livrar-se da confusão de
responsabilidades que hoje a enreda. Porque
o construtor, dentro da legislação atual, assume
uma responsabilidade técnica que deveria caber a autores de planos arquitetônicos, impedindo de opresentor-se como produtor indus-
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trial. Se a arquitetura não é engenharia, nem
especialização de engenharia, também não é
construção.
O arquiteto é um organizador do
espaço, no qual flui uma atividade humana,
seja êle o espaço urbano, como o espaço da
moradia e do trabalho na fábrica. Organizar,
para um determinado fim, o espaço, planejar
para atividade humana em todos os seus
graus.

há de focalizar os problemas humanos do planejamento, com o máximo de conhecimento
técnico e com o domínio da melhor prática
construtiva. Assim, o arquiteto de hoje supera
c concepção do edifício para ajudar a organização das cidades e regiões, ordenar a paisagem, e aumentar a produtividade do trabalho
humano harmonizando os processos, enriquecendo em felicidade a luta pelo progresso.

O trato dos problemas humanos caracteriza
o arquiteto, moderno. Orientar, conduzir, compreender para organizar o homem na ação, é
a sua missão. Envolver, a forma organizada
do significado cultural que define a nacionalidade, é a ordem que o norteia.
Exprimir o
homem na ação.

Nessa missão, a técnica e a indústria são
parcelas. Uma age e reage sôbre a outra, mas
não se confundem. E se quisermos vê-Ias desenvolvidas cada vez mais, é preciso libertáIas, estabelecendo-lhes ligações de novo tipo,
mais úteis, mais elásticas, sem choques, sem
anarquia.

Não se define o arquiteto como interessado
na estratosfera do pensamento.
O trato dos
problemas humanos se faz pelo detalhe, pela
minúcia, pelo carinho às menores questões.
Nem se diga que pretendemos uma formação
profissional isolada da técnica, estranha à
construção.
O profissional que pretendemos,

A nossa crganização nacional de Arquitetos,
() IAB, participa dêste congresso com a certeza
de que dêle sairemos mais unidos, mais compreendidos e compreendendo melhor os que
conosco, em igualdade de propósitos, têm as
melhores intenções, orientadas para o progresso do Brasil.

Ro:Ufica.çãodo Ante-pl'Oieto de lei pelo Departamento do Hío Grande do Sul

regulamentação profissional, visto que virá valorizar o exercício da profissão liberal, em deícso contra seus desleais exploradores.

Do Rio Grande do Sul chega-nos a notícia:
Realizou-se segunda-feira última, dia 7 de
dezembro de 1959, na Faculdade de Arquitetura uma Assembléia Extraordinária do Instiiuto de Arquitetos do Brasil, Departamento do
Rio Grande do Sul, com o fim de apreciar o
ante-projeto da nova legislação profissional
que irá regulamentar as atividades dos Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros-Agrônomos.
Os estudos e redação do referido ante-projeto
Íoram elaborados por uma comissão mista das
três profissões, especíolmsnte nomeada em
recente Congresso Nacional das Associações
de Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros-Agrônomos e remetidos para Pôrto Alegre pelo órgão central do Instituto de Arquitetos do Brasil,
para aprovaçõo pelo seu Departamento Regional. À reunião do dia 7 de dezembro comparcceu considerável número de Arquitetos, que,
depois de prolongados debates, resolveram
aprovar unânimemente o referido ante-projeto
de lei, o qual deverá ser submetido ao próximo
Congresso do Conselho Federal de Engenharia
;: Arquitetura e depois remetido à Câmara dos
Deputados para iniciar seu processo legislativo. É de notar o empenho que estão fazendo
08 Arquitetos, Engenheiros e Engenheiros-Agrônomos, através de tôdas suas associações de
classe, pela mais urgente aprovação de sua
4

Presença do Núcleo de Campinas
Em sua reunião de 15 de dezembro de 1959
o Conselho Diretor de São Paulo, contou com
~[ presença do presidente do Núcleo de Campinas, o arquiteto Humberto Aveniente que
vem atuando com interêsse no problema da
Regulamen tação Profissional.
Estádio Municipal de Santo André: mandato
de segurança favorável aos arquitetos
Em julho do ano passado a Prefeitura do
Município de Santo André no Estado de São
Paulo organizou concurso público de anteprojetos para a construção de seu Estádio Municipal. Conforme se noticiou na ocasião, foi
declarado vencedor o trabalho dos arquitetos
Pedro Paulo de Mello Saraiva e Júlio José
Franco Neves. A Prefeitura local, no entanto,
não obedeceu ao edital por ela mesma dado
a público, motivando protestos, particularmente
do Instituto de Arquitetos de São Paulo.
Os
crquitetos prejudicados impetraram mandato
de segurança contra o ato da Prefeitura, mandato que vem de ser julgado favorável aos
crquitetos.
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Chegam-nos os resultados das reuruoes da UIA realizadas
a reunião
da
6." Assembtéta

Comtssão

Executf
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da UIA

no

Palácio

Foz

na

ARQUITETOS

em setembro de 1959 em Lisboa.
capital

portuguêsa;

de

23

De 21 a 22 de setembro eleu-se

a 24 do

ll1eS111Q

mês

realizou-se

a

Ordinária da UIA, no Instituto ele Medicina Tropical, com a eleição da nova Comissão
Executiva; encerrando
os trabalhos em Lisboa a Nova Comissão Executiva da UIA reuniu-se no mesmo Palácio Foz em 26 ele setembro.
As atividades da UIA, pelos trabalhos que desenvolve, pelas suas resoluções c pelo tra to no plano internacional dos problemas da arquitetura, são de máxima importância para os arquitetos de todo o mundo.
O Brasil não foi, desta vez,
representado naquela organização, em que pesem a reconhecida importância internacional ele nossa Arquitetura, o grande valor
de nossos arquitetos e a significação dos caminhos que o Brasil está trilhando no plano da Arquitetura e do Urbanismo.
O IAB está emnenhado em empreender uma atuação no sentido de dar aos arquitetos brasileiros maior representatividade
no plano elos conclaves e das reuniões internacionais, e nesse sentido já está elando alguns »assos importantes.
De acõrdo
C(l111 os próprios
interêsses
da Nação, torna-se necessário
no Brasil, maíor apoio financeiro
e cornpree nsâo oficial que possam
colocar os arquitetos e suas organizações em um plano ele maior atuação internacíonal.
O próximo Congresso da UIA realizar-se-á em Lonelres entre 27 ele junho a 7 ele julho de 1961, quando o Brasil
figurará com seus representantes ao lado elas elemais nações do mundo participando e emprestando também a sua colaboração às orientações que são tomaelas no âmbito internacional a respeito de Arqu itetur-a.

Reunião da: Comissão Executiva: de 21 a 22 de
setembro de 1959
A Comissão Executiva da VIA reuniu-se 4
vêzes e teve a seguinte organização:
Presidente, Heitor Mardones Restat; presidente administrativo, JE~']n Tschumi; vice-presidentes,
Giovanni Battista Ceas, Robert H. Mathew e
Yang Tincr-Pco: secretário geral, Pierre Vago;
tesoureiro, Willy Van Hove; membros, Pavel
Abrosslmov (URSS), Hakon Ahlberg (Suécia),
J. H. van den Broek (Países Baixos), Henry S.
Churchill (Estados Unidos), Ramon Corona Martin (México), Leon Kobilio (Iugoslávia), Robert
Lebret (França), Kunio Maekawa (Japão, substituído nas duas primeiras sessões por M. Masami Tokuncço).
Horácio Navarrete
Serrano
(Cuba, substituído nas duas primeiras sessões
pcr M. Raul Macias Franco), Carlos Ramos
(Portugal), Mohamed Khaled Sccd-El-Díne (República Árabe Unida), Wilhelm Wichtendahl
(República Federal Alemã), Icn Wachwatowicz
(Polônic), [iri Novotny (Tchecoslovóquio), M.
Ernest A. Grunsfeld, assistiu as sessões, incumbindo-se da interpretação.
Matéria tratada na reunião
1.

Modificações em secções e admissão de
novas Secções
Foram prcpostas modificações nas seguintes
secções da VIA: Secção Alemã, por pedido
das organizações de profissionais de arquiteturo da Alemanha (Associação de Arquitetos da
República Federal e Associação de Arquitetos
Alemães da República Democrática), a Comissão Executiva decidiu propor à Assembléia
a admissão de duas secções distintas da Alemanha.
Secção Norte-Africana, foi aceHa a
indicação de propor à Assembléia a dissolução da Secção Norte-Africana e recomendada
a admissão de uma Secção Marroquina, uma
Secção Tunisiana, e a inclusão do Grupo Argelino na Secção Francesa.

A Comissão decidiu pela proposiçco à Assembléia da admissão das Secções do Luxemburcro. Colômbia e Viet-Nan. A Áustria espera
(1 submissão
do seu pedidc de ingresso na UIA
o Assembléia das Câmaras Austríacas para a
sua solicitação oficial de admissão à VIA.
2. Aumento de Representantes de Secções.
A Comissão decidiu também submeter à
Assembléia os pedidos do México e da Escandinávia no sentido de aumentar o número de
seus delegados à Assembléia.
O número de
arquitetos existentes nesses dois países se elevou respectivamente a 500 e 4000, em virtude
do que poderão contar com 2 e 4 delegados,
0.0 envés de 1 e 3, respectivamente.
3. Modificação no regulamento interno quanto ao número de arquitetos necessários
para a formação de uma Secção da VIA.
Levando em conta que as pequenas nações
e os países novos, desejando fazer parte da
DIA, mas não podendo cumprir a disposição
estatutária que determina o número mínimo de
"100 arquitetos qualificados" para a formação
de uma Secção Nacional, a Comissão decidiu
colocar ao pronunciamento da Assembléia e
da nova Comissão Executiva uma nova proposição no sentido de reduzir para 50 o número
de arquitetos exigidos para a formação das
referidas Secções Nacionais. A Comissão Executiva aprovou em principio uma nova repartição dos delegados à Assembléia, da seguinte
ferma: de 50 a 200 arquitetos - 1 delegado; de
201 a 500 arquitetos - 2 delegados; de 501 a
2000 arquitetos 3 delegados; de 2.001 a
S.OOO arquitetos - 4 delegados; acima de 5.000
arquitetos - 5 delegados.
A proposta do secretário-geral Pierre Vago, que dispunha sôbre
a criação de uma categoria especial de "membros associados" para os países que não tenham o número mínimo de arquitetos exigidos
pelo Regulamento Interno foi afastada por decisão votada na Comissão.
Em próximo número de nosso boletim continuaremos a
publicação elas 'resoluções da reunião da Comissão Executiva da UIA, ele 21 a 22 ele setembro, bem como as das
reuniões que se seguiram.
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HOMENAGEM
AO
LUIZ

Almôço oferecido pelo IAB estreita os laços
entre arquitetos brasileiros e mexicanos
Os arquitetos brasileiros concederam

em São

Paulo uma calorosa recepção ao presidente da
Sociedad de Arquitectos Mexicanos Luiz Gonzalez Aporicío,

que integrou a comitiva do pre-

sidente do México Adolfo Lopez Mateus em sua
recente vísíto ao Brasil, visita que primou pelo
estreitamento das relações entre as nações latino-americanas.

Durante a sua permanência

São Paulo, o departamento

em

paulista do IAB ofe-

receu ao arquiteto mexicano um almôço no dia
23 de janeiro que passou, ao qual emprestaram
grande importância e significação altas personalidades

e numeroso grupo de arquitetos pau-

listas.

DO

ARQUITETO

IAB
MEXICANO

GONZALEZ

APARíCIO

Entrega de Títulos a arquitetos Paulistas.
Presente ao arq. Luiz Gonzalez Apal'Ício.
Irmanando-se com os arquitetos paulistas,
deu-se na ocasião a entrega de diplomas que
conferem títulos de sócios honorários da Sociedcd de Arquitectos Mexicanos aos arquitetos de
São Paulo, Ícaro de Castro Mello, presidente do
Departamento de São Paulo do IAB, Eduardo
Kneese de Mello e Rino Levi. A homenagem
teve o sentido de tributação, nas pessoas dos
cméritos arquitetos agraciados, de uma homenagem de estima e cdmircçôo dos arquitetos
mexicanos a todos os arquitetos paulistas. Falaram os arquitetos Luiz Gonzalez Apcricío, Ícaro de Castro Mello e Eduardo Kneese de Mello.
Dando à homenagem que os arquitetos paulistas prestaram ao representante dos colegas
mexicanos um sentimento de grande fraternidade, foi-lhe entregue um presente, tendo no
ato falado o arq. J. B. Vilanova Artigas.

mesa vemos nesta fotografia: Sra. Eduardo Kneese
de Mello, eng. Augusto Lindeberg presidente do
Instituto de Engenharia,
Sra. tear-o de Castro Mello,
arq. Luiz Gonzalez Aparicio - presidente da Sociedad
de Arqu ítectos Mexicanos e homenageado pelos arquitetos de São Paulo, arq. tcaro de Castro Mello - presidente do Departamento de São Paulo do IAB, Sr-a.
Luiz Gonzalez Aparicio, general Porfírio da Paz - Vícegovernador do Estado, Sra. Rino Levi, arq. Eduardo
Kneese de Mello e dr. Serafim Orlandi - Diretor da
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie.
À

Da esquerda para a direita: o arq. tear-o de Castro Mello, presidente da seção paulista do IAB quando saudava o arquiteto mexicano Luiz Oonzalez Apar-ício.
O arq. Eduardo Kneese de Mello no momento em que agradecia, em nome dos arquitetos de São
Paulo, a distinção concedida y>elaSociedad de Arquitectos Mexicanos.
O arq. Luiz Gonzalez Apar ícío recebendo do arq. J. V.
Artigas o nr-escnte Que lhe foi ofer-ecido pelos arquitetos paul ist as. O arquiteto Rino Levi, também agr-aciado com o título de
sócio honorário da Sociedad de Arquitectos Mexicanos, se enco ntra no exterior, em atividade ligada
profissão.
à

Dois edifícios do grandioso plano da Cidade Universitária do México, em Cuilcuilco. À esquerda, Faculdade de Ciências e Institutos.
À direita, Instituto
de Geologia. Dois edifícios que exemplificam não sõmente o progresso arquitetõnico,
mas
também o grande progresso das ciências naquela nação.

ARQUITETURA,

GRANDE

MANIFESTAÇÃO

Posição de relêvo dos arquitetos no México

ENTRE

O

BRASIL

E

NAÇÃO

MEXICANA

Reconhecimento da posição do arquiteto
e apoio governamental

A simples constatação da presença dos representantes
dos arquitetos mexicanos, Luiz
Gonzalez Aparicio e Hector R. Hernandez, como integrantes da comitiva do presidente do
México em sua viagem a diversos países da
América do Sul, evidencia a posição de importância que os arquitetos ocupam naquela nação. Realmente, é o México um país onde os
problemas de arquitetura têm sido enfrentados
com realismo e clarividência, ao lado de ou11:0S problemas que aquêle povo vem procurando resolver, segundo uma tradição que faz
crquelo nação credora da admiração dos demais povos do continente.
Falando por ocasião da recepção que lhe foi oferecida pelos
arquitetos em São Paulo, o arq. Luiz Gonzalez
Apcricío forneceu um quadro da situação e da
otuação dos arquitetos no México, que em tudo
confirma brilhantemente
as impressões que
vem causando "4000 anos de Arquitetura Mexicana" instalada no Rio de Janeiro.
CONVÊNIO

DA

O

Por ocasião da visita do presidente da República do México ao Brasil, os arquitetos Luíz
Gonzalez Aparicio e Ari Garcia Rosa, presidenies da Sociedad de Arquitectos Mexicanos e
do Instituto de Arquitetos do Brasil, respectivamente, elaboraram um convênio de coopera.ção e intercâmbio cultural e técnico-industrial,
iendo em vista o acôrdo cultural firmado pelos
presidentes Adolpho Lopez Mateos e Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
Para êsse fim ficou
riesto Capital o arquiteto Hector R. Hernandez,
:secretário da "Cornisión de Congresos e Asun-

Das palavras do presidente da Sociedad de
Arquitectos Mexicanos ficou bastante clara a
participação dos arquitetos na concepção das
obras que estão sendo empreendidas naquela
nação, onde somente os arquitetos são encarregados da concepção dos projetos em seus aspectos arquitetônicos e urbanísticos.
Em uma
situação em que a atividade de projetação encontra-se completamente divorciada da de ençenharia, a participação dos arquitetos tem sido efetiva, e o atestam o grande número de
edifícios públicos, centros urbanos, escolas,
hospitais, aeroportos e edifícios particulares
que o México pode com orgulho apresentar ao
mundo. O arq. Luiz Gonzalez Aparício deixou
aos brasileiros a confirmação de que a grande
participação dos arquitetos nos empreendimentos do seu país, cuio escala e representatividode isóments reforçam a tradição do seu povo, se deve ao apoio e compreensão governamental, e à clara distinção que já se faz entro
os profissionais que se encarregam da concepção das obras e os encarregados
dos seus
outros aspectos técnicos e de construção.
MÉXICO

NO

CAMPO

DA

ARQUITETURA

tos Internacionales" que, em colaboração com
() presidente do IAB e do diretor da Divisão
Nacional de Relações Públicas e Promoções
dessa entidade, redigiram o presente convênio
"od referendum", dos conselhos das duas sociedades de classe. Firmado no dia 27 de janeiro, no Itamarati, por tempo indeterminado
e ampliável quando necessário, o convênio se
divide em três partes: I - Cooperação cultural; 2 - Cooperação para o aprimoramento
profissional; 3 - Cooperação e assistência técníco- industrial.
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Cooperação

Cultural

"A Sociedade de Arquitetos Mexicanos e o
Instituto de Arquitetos do Brasil se comprometom a trabalhar efetivamente para melhor e
maior colaboração cultural entre os arquitetos
dos dois países, fixando os seguintes princípios
e providências a serem adotadas:
l.1 - As
duas entidades inicialmente trocarão todos os
meses revistas, boletins e publicações de cada
país, fixando em 50 exemplares, número êste
que de futuro deverá ser aumentado atendendo
às necessidades.
Todos os trabalhos premiados em cada um dos países serão enviados
também em regime de troca, sem número fixado e sem correspondência numérica.
1.2As entidades pleitearão, junto aos seus governos, a criação de um intercâmbio de bôlsas de
estudo para post-graduados, com o objetivo de
maior aproximação cultural entre os dois povos; l.3 - Sempre que possível, de início, e
de futuro obrigatoriamente, nos iuris dos concursos internacionais de arquitetura que possam vir a ser organizados pelos dois países,
com assistência das duas entidades, a entidade
organizadcra do concurso deverá convidar para membro do iuri um arquiteto membro efetivo
do sua co-irmã.

mente; d.2 - o segundo tipo de premiações
por especialidades comuns aos arquitetos dos
dois países, será regulamentado posteriormente,
sendo os prêmios em dinheiro;
l.5 Por
cccsíõo das bienais haverá uma reunião preparatória para as entidades organizarem o proqrama de ação das reivindicações comuns a
serem defendidas nos congressos da União Internacional de Arquitetos;
l.5.1 - Como nas
reuniões preparatórias para os congressos da
União Internacional de Arquitetos também antecedendo a quaisquer outras reuniões ou assembléias internacionais, haverá reuniões ou
consultas para a defesa dos interêsses comuns.
Em virtude do estabelecido neste item, antecedendo as reuniões do Congresso Pon-cmerícano do corrente ano, em Buenos Aires. os denío, cada uma das sociedades organizará uma
legados da Sociedad de Arquitectos Mexicanos
e os do Instituto de Arquitetos do Brasil se reunirão uma semana antes do congresso, no Rio
de Janeiro. l.6 - As exposições sôbre arquitetura mexicana ou brasileira, promovidas por
qualquer dos dois países, deverão ter sempre
obrigatoriamente a concordância das duas entidades de classe, respectivas.

Bíenal de Arquitetura

Cooperaçâo para o aprimoramento profissional.

"l.4 - As duas entidades se propõem a providenciar os meios, procurando interessar os
governos dos seus países para em cada dois
anos organizarem uma bienal de arquitetura
mexicano-brasileira,
precedendo as reuniões
bienais da União Internacional de Arquitetos,
realizáveis alternadamente
em cada um dos
países, e cuios normas básicas deverão ser as
seguintes:
a) somente serão expostas obras
de arquitetura já construídas;
b) somente na
l." bienal serão admitidas obras com mais de
4 anos de conclusão;
c) da 2.a bienal em diante, só serão admitidas obras concluídas nos
4 anos que antecederam o prazo de inscrição
P. ainda
não expostas; d) haverá dois tipos
de premiação:
d.l. - o primeiro tipo será de
5 prêmios: d.l.l. - um para o melhor trabalho da tôda a exposição; d.l.2. - dois, sendo
um para o melhor trabalho de cada país em
todos os setores; d.l.3. - dois, sendo um para cada arquiteto considerado o melhor dos
jovens (idade limite, 35 anos) de cada país;
prêmio ê3te de viagem ao México ou para o
Brasil, para brasileiro ou mexicano, respectiva-

"Ficam estabelecidas entre a Sociedad de
Arquítectos Mexicanos e o Instituto de Arquitetos do Brasil as seguintes diretrizes: 2.1 - Estudar em seus respectivos países a legislação,
profissional, defendendo o arquiteto de seus direitos; 2.2 - Promover junto aos profissionais.
de atividades correlatas, acordos no sentido de
assegurar o direito de criação;
2.3 - Estudar
(;J propor nos seus países
a atualização e melhoria do ensino da arquitetura, visando, também, a uma possível padronização dos currículos e processos de formação profissional para
os arquitetes de ambos os países;
2.4 - Promover quando possível cursos e conferências
para o aprimoramento profissional;
2.5 - Estudar em comum, sempre que necessário, a for-o
ma com que deverão se conduzir como bloco
único nas conferências, congressos, reuniões e
assembléias internacionais;
2.6 - Facilitar os
meios para que se possa chegar a uma fórmula pela qual arquitetos do México e do Brcsíl
possorn prcjetar em cada um dos países, com
c:. colaboração de um arquiteto do país onde
se realizará a obra.
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Cooperação e assistência técnico-industl'ial
"As entidades sícmotórics dêste convênio se
propõem:
3.1 - Padronizar métodos de trabalho, legenda, símbolos para melhor compreen.são entre os profissionais dos dois países;
J.2 - Estudar e estabelecer módulos e dimen.sionomento para os materiais de construção e
assessores técnicos, visando ao barateamento
-da construção civil e em particular da habita-ção popular, abrindo dêste modo um caminho
certo e seguro para o futuro do mercado livre
latino-americano, manifestado nas afirmações
dos ideais da OPA, defendidos pelos poderes
públicos de ambos os países;
3.3 - Unificar os
métodos para o planejamento regional e urbanístico, propondo as suas decisões para adoção
pelos governos dos seus países, dada a responsabilidade do arquiteto na formação das cidades e das regiões, e nos caminhos dos sistemas
sociais e econômicos a seguir; 3.4 - Manter
permanente íníormoçõo entre as entidades sôbre as pesquisas realizadas no campo da construção civil e no planejamento regional e urbanístico; 3.5 - Aproximar em cada um dos paí-ses o arquiteto da indústria para a real efeti-vação do que propõem a fazer, defendendo os
direitos e as correspondentes regalias profissionais;
3.6 - fazer com que sempre o arquiteto
:representado pelas sociedades que assinam o

A POSIÇÃO

DO

I A B EM FACE

AO

SOCIEDADE

A Secretaria do IAB presta os seguintes esclarecimentos a respeito do concurso em foco, que tem
ocasionado
confusões que envolvem o nome de
nosso Instituto:
"O Instituto de Arquitetos é freqüentemente
solicitado a opinar ou colaborar na organização de
concursos.
Essa atuação tem se fundamentado,
como não pode deixar de ser, nas suas regulamentações para concursos.
A Sociedade Hípica Paulista, pretendendo
ampliar suas instalações, optou
pelo concurso, solicitando do IAB a lista de assodados e o Regulamento
para Concursos, no que
foi prontamente
atendida.
Entretanto,
o edital
divulgado pela referida entidade foge à responsabilidade do IAB, que não participou de modo algum de. sua elaboração, e que além do mais contraria
frontalmente
os principais
tópicos
das
normas de concurso adotadas pelo Instituto.
Paradoxalmente,
a entidade promotora do concurso
resolveu incluir no referido edital uma cláusula
permitindo a inscrição de. profissionais que fôssem
associados da Sociedade Hípica e do IAB, o que

presente convem o participe de tôdas as atividades técnicas, artísticas e culturais, relacionadas com a profissão.
Considerações finais
"Para fiel cumprimento do presente convêcomissão especial chefiada pelo seu respectivo presidente e deverá contar com a participação de representantes das secretarias de Estado, de arquitetos e de representantes da indústria. O presente convênio, assinado na cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, aos 27
dias do mês de janeiro de 1960, pela Sociedad
de Arquitetos Mexicanos, representada
pelo
seu delegado credenciado, arquiteto Hector R.
Hernandez, e pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil, representado neste ato pelo seu presidente, Ary Garcia Rosa, pelo seu vice-presidente, arquiteto João Villanova Artigas, e pelo
diretor da Divisão Nacional de Relações Públicas e Promoções, arquiteto Flávio Leo A. da
Silveira, foi assistido pelos srs. Antonio Gomes
Robledo, embaixador da República do México,
embaixador Manuel Pio Correa, chefe do Departamento Político e Cultural do Ministério das
Relações Exteriores do Brasil e conselheiro
Wladimir Murtinho, chefe da Divisão Cultural do Ministério das Relações Exteriores do
Brasil" .

CO NCURSO
HíPICA

DAS

NOV AS

INSTALAÇõES

DA

PAULISTA

tem gerado dúvidas quanto
tituto ao referido certame.

à anuência

dêste Ins-

Alertamos, pois os colegas que o IAB não responde pelo Edital dado à publicidade. pela Hípica
e nem recomenda aos seus associados que participem do concurso.
Entendemos que uma das maneiras de selecionar o profissional para trabalho
de Arquitetura
é o concurso público ou privado.
Todavia essa orientação deve estar de acôrdo com
a importância social e cultural do empreendimento,
restringindo-se
mesmo o concurso público às obras
de reconhecida significação no concenso nacional,
e que de fato sejam merece.dores do grande esfôrço
coletivo dos profissionais
de Arquitetura
que se
mobilizam em tais ocasiões. Debatendo êsse problema, o departamento
de São Paulo, através de
uma comissão, está elaborando um novo Regulamento para Concurso que será oportunamente
levado ao Conselho Superior do IAB para um amplo
debate que envolverá todos os arquite.tos, através
de seus núcleos
e· departamentos
estaduais."
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Carta do Arq. LucjanKorngold

à Sociedade Hípica Paulista

Nesta situação a tradicional
arquitetura
brasileira
que é de procedência colonial, eventualmente
rústica, poderá resolver o caso. Mas não vejo razão
para que a nova sede, seja cópia da arquitetura
inglês a morta há séculos.
Essa arquitetura
que
nem é mais admitida na própria Inglaterra,
onde
corre o risco de sofrer as mais ásperas críticas.
Peço que V, Sas. desculpem minha sinceridade
mas, vendo na comissão nomes amigos, não acho
justo recusar minha participação sem dar uma explicação dos motivos que me forçaram tomar essa
atitude,

Ainda a propósito do Concurso promovido pela
Sociedade Hípica Paulista,
transcrevemos
abaixo
uma carta que o arq. Lucjan Korngold
dirigiu
àquela entidade, revelando-se
nela a posição de
honestidade profissional com que devem agir sempre os arquitetos em face a proposições de condições como aquelas que trazem o concurso.
"Prezados Senhores:
Respondendo sua prezada carta de 30 de dezembro de 1959, pela qual fiquei ciente do honroso
convite que me fizeram para participar
de. um
concurso
privado
entre
arquitetos
sócios dessa
entidade, para a elaboração
de um ante-projeto
da nova sede.
Lamento sincerame.nte não me ser possível tomar parte nesse interessantíssimo
concurso pela
razão das condições impostas,
que contradizem
com o meu ponto de vista no exercício da minha
profissão.
Nesta época em que a Arquitetura
Brasileira se
impôs em quase todo o mundo, permito-me
recusar que me sejam impostas
condições contra
meus princípios.
Admito que a Sociedade Hípica Paulista
não
seja favorável
à arquitetura
demais
moderna.

CROQUIS

Um arquiteto brasileiro para Cuba
Muito honram ao Brasil, sem dúvida, as preferências reveladas pelo professor Arturo Amaral Rodriguez para que seja convidado um
arquiteto brasileiro para trabalhar na construção da projetada Cidade Universitária "Antôdo Maceo y Grajales", em Santiago de Cuba.
De há muito vem aquêle mestre ilustre (que é
C: decano
daquele prestigioso centro de estudos) desejando a presença de um urbcnistcr
brasileiro na Universidade de Oriente, em
cuios terrenos será levantada a referida cidade
universitária, pois é um admirador entusiasta
da nossa Arquitetura, cuic técnica e concepção arrojadas
o impressionam
fortemente.
Essa sua admiração cresceu ultimamente em
face da Exposição Brasília que teve ocasião
de vlsítor em Havana.
Em conversa com o
nosso correspondente na capital cubana, o professor Rodriguez disse que deseja ver o seu
desejo atendido urgentemente para que se inicie
oquela grande construção. Afirmou ainda que
iria dirigir-se ao Govêrno Brasileiro nesse sentido. Essa preferência do mestre ilustre é uma
grande honra para o nosso país, sem dúvida. (- Barros Vidal - Gazetilha Diplomótíco)
Sucesso brasileiro em Cuba
A Exposição de arquitetura brasileira realizada em Havana alcançou êxito ruidoso. Sobretudo a arrojada concepção urbanística de
Brasília impressionou fortemente as elites cuba10

Atenciosamente

-

Lucjan

Korngold.

19/1/1960".

Veterano batalhador pela arquitetura
contemporânea, integrado no nosso meio, o conteúdo de sua
carta é a demonstração
de que os promotores
do
concurso não aceitando o que se faz de mais avançado atualmente,
em nome de uma ausência de
compromissos
com o passado, voltam-se
para a
reedíçâo de um "estilo" inglês já morto, quando, a
experiência dos arquitetos brasileiros contemporâneos marcaram
no dcmínio da Arquitetura
uma
sensível autonomia brasileira, mediante uma identificação
com a nossa tradição
arquitetõnica
e
com a sensibilidade
voltada para o nosso País.

DOS

FATOS

nas que louvaram com entusiasmo o arrojado
empreendimento.
De Cuba, essa mostra degrandeza da arquitetura brasileira irá a Caracas, e, depois, para Santiago do Chile.
Estagiarão em Brasília arquitetos britânicos.
Passarão em Brasília dois anos, com uma
bôlsa de estudos da Fundação Leverhulrne,
dois arquitetos inglêses.
Será criada uma
comissão para escolha dos arquitetos que ainda êste ano irão para Brasília. A notícia foi
comunicada na noite de 8 de dezembro em
Londres pelo diretor da Fundoçôo Leverhulme.
Arquiteto do Potrlmônío

Histórico e Artístico

Nacional informa sôbre a Imagem de São
Sebastião de Caranaíba.
A respeito da imagem de São Sebastião
encontrada por um antiquário em Caranaíba,
apontada como sendo de Antônio Francisco
Lisboa, o arquiteto Roberto Lacerda do SPHAN,
informou a um jornal de Belo Horizonte, quenão tinha dúvida nenhuma a respeito de que
u peça é de autoria de Aleiicrdinho tendo mesnio o SPHAN já adquirido a escultura, encontrcrido-se a mesma no Rio para análise.
Informou ainda que não constitui uma boa peça
de Aleiiadinho, muito embora a caligrafia estética indique a autoria do grande escultor
brasileiro.
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BRILHANTES

SOLENIDADES
NOVOS

ASS

ARQPITETOS

Embora não disponhamos
de elementos
completos que permitam
informar
detalhadamente
a
respeito da colação de grau de todos os arquitetos
de 1959, formados em tôdas as Escolas de Arquitetura do País, trazemos aqui, notícias de algumas
formaturas
que marcaram
o enriquecimento
da
classe com novos contingentes
de profissionais.
Pelas a.ividades
que desenvolverão
na vida prática, sempre norteadas
pelas melhores orientações
que incidiram sôbre a sua formação, saberão, certamente.
os novos arquitetos
se entrosar
com as
aspirações da classe e juntamente
com ela, orientar seus esforços em prol do progresso da profissão
de arquiteto e do Brasil. Atualmente
existe em nosso País 7 escolas que ensinam
Arquitetura.
São
elas: Faculdade
Nacional de Arquitetura
(Rio de
Janeiro), Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da
Universidade
de São Paulo, Faculdade
de Arquite.ura Universidade
Mackenzie
(São Paulo), Faculdade de Arquitetura
da Universidade
de Minas
Gerais (Belo Horizonte), Faculdade de Arquitetura
da Universidade. do Rio Grande do Sul (Pôrto Alegre), Faculdade
de Arquitetura
da Universidade
da Bahia (Salvador)
e Faculdade
de Arquitetura
da Universidade
do Recife.

Faculdade

de Arquitetura

Universidade

Mackenzie
A colação de grau dos arquitetos da FAUM
deu-se no dia 16 de dezembro de 1959 em importante solenidade, assinalada pela presença
de altas autoridades, da Congregação, professôres daquela Escola, e grande número de
convidados que preencheu o Auditório Ruy
Barbosa em prédio da Universidade, emprestando à festa o sentido do acontecimento de
alta significação que foi. A Sessão foi aberta
pelo sr. Diretor da Faculdade proí, dr. Serafim
Orlandi, tendo sido a presidência passada a
sua Excia. o Magnífico Reitor, proí. dr. Antônio Luiz Ippólito, que dirigiu uma saudação
aos novos arquitetos. O Instituto de Arquitetos
foi representado na solenidade pelo próprio presidente do Departamento de São Paulo, arquiteto Ícaro de Castro Mello.
O arquiteto J. B. Villanova Artigas, professor da FAUUSP e vice-presidente do Conselho
Diretor do Departamento de São Paulo do lAB,
foi escolhido como paraninfo da nova turma,
tendo proferido um discurso que publicamos
neste número de IAB. O orador da turma foi
o arquitetando Maurício Kogan. É a seguinte
a relação dos novos arquitetos da FAUM:
Alberto J. Arruk, Américo Amato Jr., Antonio Akama, Antonio C. F. Pedrosa,
Antonio F.
Panizza, Antonio Marotta Jr., Anuar Hindi, Ariel
Padula, Ariel V. C. Campos, Calim Jabur, Carlos
E. R. Novaes, Clovis T. Carvalho,
Eico Suzuki,
Ercio Tranquilini,
Eugenio S. Bel lissimo, Jair R.
P. Laguna, Maria José Noronha, Décio Tozzi, Dyl-
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son Iacoponi, João Reis Sobrinho,
Joel Ramalho
Jr., Jonas Farias, Jorge O. S. Bonfim, José Carlos
Riskalla, Lauro A. N. Araujo, Lelio Tonso, Luiz
A. P. Prezia, Luis Carlos Ramos, Mauricio Kogan,
Paulo Antonácio, Osmar A. Manini, Roberto Monteiro, Zoltan S. N. B. Szolnoky.

Discurso cio Al'q. Vila:ncva Al'liga:s
Poro.ninío do: Turma

"Na qualidade. de professor
universitário
de
arquitetura,
fui chamado outras vêzes para desempenhar esta missão honrosa: dizer a jovens arquitetos as palavras de despedida do curso universitário.
Entendo, porém, que na festa de hoje re.presento um papel diferente.
Quero crer que me
escolhestes,
não ccmo professor,
que melhores
nomes poderie.s apontar dentro do brilhante grupo
de arquitetos
que orienta vossa Escola, mas como
um representante
dos arquitetos paulistas, os quais
nestes úl.Imos tempos, atendendo
aos imperativos
de desenvolvimento
de nossa profissão, tanto têm
feito para tornar compreendida
e ajustada ao quadro em que se desenvolve a nacionalidade.
Vejo nesta
nos movimenta
dade de todos
ângulo em que

escolha um esfôrço idêntico ao que
como profissionais: promover a unios arquitetos,
qualquer
que seja o
se encontrem na atividade prática.

A unidade que compreendo e também dernonstrais compreender,
vem nascendo não simplesmente de uma proposta.
Ela cria raizes e frutifica
pela compreensão
que a vida nos vem exigindo de
que a magnitude
dos problemas
que vimos descobrindo na atuação profissional
exige soluções que
ultrapassam
de muito a capacidade
do indivíduo.
Para consolidá-Ia
e aguçá-Ia como ferramenta
útil
e. eficiente no traçar dos caminhos de nossa arte, é
mis er que fixemos o olhar além dos interêsses
imediatos, das pequenas
conquistas
que estabelecem diferencas entre os homens.
Visar além das
pendências
de caráter
meramente
estético, além
das diferenças
de cargos, funções ou formação,
para atendermos,
como vimos tentando,
acima de
tudo os intcrêsses
da cultura,
da nacionalidade,
da pá.r ia.
Na frente em que trabalhamos
há inegáveis
sinais de sucesso:
Como arquitetos
temos levado
a cultura
brasileira
ao conhecimento
e respeito
mundiais, e de tal forma que os mais talentos os
praticantes
da arquitetura
brasileira
têm seus nomes entre os das melhores expressões contemporâneas da arquitetura
universal.
Em nosso país
fazem-se as experiências
mais audaciosas
para a
comprovação
das teses que deram origem ao movimento internacional
que visa adatar as formas
expressivas das arquiteturas
nacionais, aos impera.ivos técnicos e humanos do mundo moderno.

Qualquer
que seja a opmrao que quiserdes
esposar sôbre Brasília, uma coisa é inegável: ela
representa
um teste brasileiro em escala de cidade,
de teses que a técnica moderna de planejamento
em todos os países do mundo e através dos seus
melhores militantes,
vem propondo no papel.
É
claro que sucessos idênticos, senão mais expressivos,
exibem outros setores da atividade intelectual
em
nosso país.
Os arquitetos
exprimem
um ímpeto
de, progresso
que hoje emporga a nacionalidade,
que mal se conte,m nos seus velhos limites.
Nesse clima nos encontramos,
e de dentro dêle
é que vos lembro nossa unidade profissional, interessados em traçar caminhos para o desenvolvimento cultural, fazendo pesar a nossa coruribuiçâo.
É
um clima determinado
pelo aperfeiçoamento
da
democracia em nossa terra, clima de debates e de
conflitos, dentro do qual, entretanto,
cumpre não
confundir
as expressoes
mais ardentes,
mais inquietas, com as dos interessados
na desordem muuladora da liberdade de expressão.
Como profissionais
estamos unidos dentro do
Instituto
de Arquite.tos do Brasil, cujo programa,
como sabeis, não se resume em constatar sucessos.
Talvez por isso mesmo, em algumas oportunidades,
não tenhamos
sido corretamente
compreendidos.
Mas é um dever participar
do debate que hoje se
tratava em tôrrio das teses que deverão comandar
o nosso desenvolvimento
cultural.
E nessa certeza
teremos de prosseguir estendendo a mão para ajudar o aperfeiçoamento
de nossas instituições, desde
as de ensino até aquelas que mais de perto se. ligam aos variados aspectos do exercício profissional.
A vida nos tem ensinado que as profissões de
nível universitário
em nosso pais, apesar do que
se tem feito, ainda não encontram
condições de
pleno desenvolvimento,
de pleno aproveitamento.
Ao iniciar o movimento de que vimos participando,
para a correta ·profissionalização
do arquiteto, verificamos que apenas tocávamos num dos grandes
problemas nacionais, visto tão só do nosso ângulo
de ação.
Ou seja, o problema
da diversificação
funcional dos proflssionais
de nível universitário,
da necessidade urgente. de formarmos especialistas
nos mais variados ramos da técnica e das artes, se
quisermos dispor do material humano indispensável para acompanhar
o desenvolvimento
brasileiro.
É nessa ordem de idéias, da consideração
da
necessidade
urgente de valorizar corretamente
as
carreiras
universitárias
num país como o nosso,
que somos forçados a constatar que nós os arquitetos, apesar das medidas que todos vimos empregando pela formação de novos quadros, ainda somos muito poucos. Reconhecemos
os esforços que
as Escolas atualmente
existentes
vêm fazendo no
sentido do aumento
do número de. profissionais.
Mas também, por outro lado, é forçoso constatar
que, mesmo dentro da América Latina, somos dos
países menos operosos na formação de arquitetos.
Considerada
a vastidão do território
nacional e a
natureza das questões que se, nos oferecem, muito
ainda nos cabe fazer para evitar que o país cresça
e as cidades se desenvolvam
no plano de desperdício econômico
e, cultural
que vimos constatando.
Se nos faltam profissionais,
urge tirar proveito correto dos que dispomos.
Não nos serve mais
o expediente
de apelar para o técnico estrangeiro.
Na verdade, no campo de arquitetura,
o que notamos é um movimento no sentido contrário.
São
as nações amigas que procuram
os nossos arquitetos e os atraem com propostas
brilhantes,
ex-

traordinárias,
se quiserdes
compará-Ias
com o
quotidiano do profissional brasileiro.
Num mundo
que se dispõe a explorar o espaço cósmico, não
poderemos
esperar que sobrem capacidades
para
o nosso dispor: teremos
que aparelhá-Ias
aqui
mesmo.
O estudante brasileiro, por tradição, forma-se.
dentro do trato dos problemas nacionais.
Considero esta tradição da juventude,
e em particular
a vossa, de estudantes
de arquitetura,
um repositório de experiência
de que necessitamos para ajudar a formação do arquiteto brasileiro.
Vós, que
hoje deixais esta casa ilustre - "célula mater" de
grandes nomes da arquitetura
paulista levais
para o âmago de nossa profissão uma contribuição
que ansiosamente
esperamos se efetive.
Convido-vos
para o debate dos destinos de
nossa Arquitetura.
A vista levantada
para os interêsses da nacionalidade,
os empenhos e confortos
subordinados
àquilo que, unidos, decidirmos ser o
futuro de, nossa pátria, que contém, também o futuro de nossa arte."

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo
Realizou-se a 19 de fevereiro de 1960, desta
feita com inegável e extraordinário brilho, no
Teatro Municipal, a entrega dos diplomas aos
arquitetos formados pela Universidade de São
Paulo em 1959. Presentes representantes
da
Universidade de São Paulo e Universidade
Mackenzie, Faculdade de Arquitetura Universidade Mackenzie e Escola de Engenharia Universidade Mackenzie, professôres e mais autoridades, a sessão foi aberta pelo sr. diretor
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, prof. dr. Luis R. de
Anhaia Mello.
O Instituto de Arquitetos foi representado na
solenidade pelo arq. Oswaldo Correia Gonçalves, membro do Conselho Diretor.
O arq. Carlos B. Milan professor da FAUUSP
e membro do Conselho Diretor do IAB foi escolhido para paraninfo e o orador da turma foi
o arquitetando Paulo de Mello Bastos. Damos
publícídcde neste número ao discurso do paraninfo, para em um próximo número publicar
também o proferido pelo orador da turma. É
o seguinte a relação dos novos arquitetos da
FAUUSP:
Alvaro da Cunha Caldeira, Antonio, C. de Macedo,
Arthur Fajardo Netto, Candido M. Campos Filho,
Carlos Eduardo
Pompeu,
Célia Rodrigues
Lotti,
Dario Montesano, Ferdinando
B. d' Ancora, Francisco de A. C. Santos, Fuad C. Abrahão, Geraldo V,
Puntoni, Giorgio Cappelli, Hiroko Sawao, Hosanna
M. Nishida, Isabel M. de Alrneida, José Pinto, José
Roberto Martins, Leilah P. Correa Mellone, Lucilena S. Whitaker,
Luiz Osório Leão, Manoel Kosciusko P. S. Correa, Maria Aparecida F. de Camargo, Milton F. Pellicciotta,
Mitsuo Iada, Paulo de
Mello Bastos, Reinaldo Pe.stana, Renato Luiz M.
Nunes, Roberto Whitaker Bergamini, Sergio F. G.
de Carvalho, Siegbert Zanettini, Sueo Tomimatsu,
Takachi Koto, Ubertello Bulgarini D'Elci, Vera Maria Furtner e Ying-Hsin Chin.
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Discurso do Arq. Carlos B. Milan
Paraninfo

da Turma

Neste momento, senhores arquitetos
da turma
de 1959, devido à vossa benevolência,
tenho a
oportunidade
de vos dirigir a palavra, pela última
vez como vosso professor e. primeira como colega
de profissão.
Sei que vossa intenção ao convidarme para paraninfo,
convite que agradeço como
honra imensa, foi a de superar o hiato entre o
entusiasmo juvenil do estudante. e a preocupação
responsável do profissional em face da perspectiva
da ação que se impõe.
Talvez essa perspectiva
vos inquiete.
É natural que vos inquie.teis, que vossos corações
de jovens se sobressaltem diante da vida que sentís
começar agora.
Atingís a fase da existência em
que, sem dúvida, sereis acossados pela vontade
de produzir algo de útil para a sociedade.
E o
pensamento de tudo o que se espera de vós como
homens, como futuros chefes de família, como profissionais de arquitetura
e como cidadãos, além de
vos inquietar
deve mergulhar-vos
num mar de
indagações.
Por outro lado permití-me
a assertiva
em
nome do conhecimento
que tenho de vós - essa
mesma solicitação que sentís será a fôrça que vos
há de dominar porque a resposta que lhe derdes
há de ser a medida de vossa realização como profissionais e como sêres humanos.
O contacto em classe muitas vêzes nos levou a
encarar juntos os problemas da realidade brasileira
que sempre nos preocupou.
Muitas vêzes nossas conversas
exprimiram
a
solidariedade comum diante de iguais preocupações
e dos mesmos ideais.
Para mim, sempre se patenteou que êsse bom entendimento
não era uma
adesão ao professor mas, representava,
da vossa
parte, uma adesão profunda
à nossa classe profissional, que hoje luta para descobrir e realizar
os têrmos de sua ação.
Quisera que nossa conversa de hoje - não- vos
pretendo fazer um discurso - fôsse uma simples
continuação daquelas que tivemos em aula. Vamos
meditar juntos, mais uma vez, sem outras intenções
e desejos que clarear idéias e orientar um pouco o
pensamento.
Vamos, ainda uma vez juntos, enfocar os problemas
do arquiteto
face às atuais
perspectivas
do desenvolvimento
brasileiro.
O complexo dos fenômenos que atualmente
vive.mos mergulha suas raízes nas profundidades
da
história brasileira.

*

O objetivo dos portuguêses
que lançaram âncoras lusitanas e chantaram
a Cruz de Cristo em
terras de Vera Cruz era a expansão dos domínios
de Portugal para engrandecimento,
honra e glória
do Venturoso Dom Manoel.
Não pensavam de forma alguma em constituir
uma nação nova e independente
nesta nova parte
do mundo, pois, apenas procuravam
novos domínios e novas colônias para engrandecimento
do
seu rei.
A expansão portuguêsa
era, portanto, animada
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do propósito consciente de conquistar o poder, de
realizar
a exploração
econômica e transplantar
uma cultura.
Êsse ideal foi alcançado, de vez que as tribus
primitivas
aqui encontradas
nada puderam
oferecer como resistência.
Não houve fusão, nem siquer confronto de culturas. Houve, apenas, a imposição da cultura portuguêsa, trabalhada
aqui pela influência
do novo
meio, da flora, da faúna, do solo, do clima, da
paisagem.
Inaugura-se,
assim, a vida brasileira
em sociedade colonial sem originalidade,
sem características e sem formas próprias, isto é, inautêntica,
mimética e amorfa.
Essas características
identificam
uma sociedade
globalmente
alienada, pois que impossibilitada
de
auto-determinar
seu desenvolvimento.
Institucionaliza-se
um aparato estatal, com a finalidade exclusiva de manter e consolidar a posição da Metrópole e garantir a instalação de uma
economia predatória
de exploração, que perdurou
durante todo o Período Colonial e que, ainda hoje,
subsiste em muitas partes.
A independência
é proclamada
mas apenas nos
liberta politicamente.
Mantém-se a mesma fisionomia sócio-econômico-cultural,
transferindo-se
os
lucros e vantagens da economia de exploração para
a aristocracia rural e para a burguesia latifundiária,
que, mais tarde, a partilharia
com uma classe média de profissionais
liberais e filhos segundos de
donos de fazenda.
Essa classe média que surge com a expansão demo gráfica e a urbanização
crescente sente-se asfixiada num país de economia primária
que só
oferece oportunidade
ao latifundiário
ou ao trabalhador servil e escravo.
As únicas possibilidades
de subsistência da classe média estavam na burocracia e nos quadros do exército.
E foram exatamente a burocracia e o exército que assumiram o
poder na proclamação da República.
Ao assumir,
porém, o poder político a classe média se vê
coagida a assumir compromissos com o latifúndio,
uma vez que a estrutura
básica econômica
de
origem colonial não fôra abalada.
Exportamos
matérias primas e importamos
produtos acabados
de origem utensiliar;
continuamos
a desenvolver
uma ocupação territorial
apenas litorânea;
as linhas de circulação da riqueza dirigem-se para o
exterior, levando a riqueza; do exterior importamos as idéias, a cultura e os bons modos. E, sem
direito a opinar, sem direito a discernir, sem direito a escolher, se.m direito a criticar.
Apesar de
independente
o gigante continua sem se descobrir,
continua adormecido, permanece alienado.
A cultura reflete. única e exclusivamente
o interêsse colonizador
e, ou se encaminha
para uma
reprodução simplória, ou se emaranha numa estética formalista, ornamental, de importação.
Com raras exceções nos vários setores, a reação
que se esboçou, condicionada e limitada, responde
com um infantil verde-amarelismo
aos estrangeiros
e com o romântico quanto-me-ufanismo
aos chamados pessimistas e derrotistas.
A nação porém, continua
indiferente,
inconsciente, adormecida,
alienada.
Somente, nas últimas décadas é que a grande
pátria começa a despertar
devido a fatôres que
aceleram a tomada de consciência nacional.
As duas guerras mundiais, a impossibilidade
de
dispormos de artigos de importação
e a necessidade. decorrente de uma introversão para produzir
a auto-suficiência
nesses artigos reduzem e diminuem o sentido carencial de nossa economia ao
impelir-nos para dois grandes surtos industriais.

No plano cultural,
topamos em 1922 com um
marco denunciador de uma tentativa de tomada de
consciência
do processo,
que ja se desenrola.
1922 - semana de arte moderna: movimento
de
independência
espiritual;
vontade - talvez juvenil - de renovação: combate acirrado às velhas
idéias, ao ecletismo já então desmoralizado
e desmoralizante;
exposições "d'avant-garde",
acompanhadas e seguidas de conferências
e espetáculos
sôbre dansa e música para trombetear
a todos os
cantos "0 espírito dos tempos novos".
1922 - semana de arte moderna: mistura de tudo que era novo e atual, embora ainda de importação, de origem européia.
1922 - semana de arte mderna que traz, apesar
de tudo, em sua dinâmica, o fenômeno da renovação, propiciando
a volta aos valores brasileiros
às fontes primitivas, à terra, ao povo - uma ver~
dadeira Renascenca Nacional.
Em outros planos a evolução se. acelera e se faz
sentir: a expansão
econômica e demográfica;
a
guerra de 1914; o surto industrial,
a aparição do
proletariado;
as aperturas
da classe média e a
crise de 1929 nos levaram ao ano crucial e decisivo de 1930.
Ve.nce a revolução que traça novos rumos apesar de oposições regionais.

*

claro que a arquitetura
segue os mesmos passos
dos setores cultural
e político, pois a realidade
brasileira é una e indivisível.
As condições encontradas
pelos portuguêses
na
colônia não eram de molde a obrigá-Ios a criar
uma arquitetura
nova; transplantam
tôda uma linguagem que lhes era familiar, e que não sofre
grandes alterações no novo meio.
E assim constroem-se. as primeiras
casas, a casa grande
da
aristocracia
latifundiária,
as casas urbanas,
os
maravilhosos
monumentos
do barrôco português,
cuja riqueza e refinamento
interior demonstravam
a prosperidade
dos beneficiários
da exploração
colonial.
Em 1817, a missão francesa
patrocinada
por
D. Pedro I assume a direção da Academia Impe.rial
então fundada.
Lebreton é o seu chefe.
GrandJean de Montigny é o seu primeiro professor de
arquitetura.
Mais adiante une-se a êles Louis
Vauthier que construiu o famoso teatro de Recife.
Os ensinamentos
e obras néo-clássicas
que nos
deixaram, muito dife.rentes da tradição portuguêsa,
exerceram uma influência deagregadora
em nossa
arquitetura.
A decadência era inevitável, e no seu
caráter imitativo faz com que, já no fim do século
XIX veja o Brasil o reflexo de todos os estilos em
voga no exterior,
terminando
por importar
no
início do século XX L'Art Nouveau, que na Europa tinha um sentido de reação ao ecletismo
dominante.
Tal situação, de todo calamitosa, leva os arquitetos brasileiros à reação neo-colonial, demasiadamente dependente da genialidade ou do mau gôsto
de seus cultores, mas que apesar de tudo, em seu
esfôrço de retôrno a raízes máis profundas e autênticas, traz em si as sementes espirituais
que
acicatadas pelas idéias lançadas por Le Corbusier
deram início ao movimento
de arquitetura
moderna no Brasil.
Guerra em 14, semana de arte moderna de 1922,
revolução de 30, surto industrial, massa proletária,
esfôrço por uma arquitetura,
pintura, poesia, romance. autênticos de características
e formas próprias.
O desenvolvimento
da arquitetura
moderna brasileira fêz-se em tempo espantosamente
curto.
. É

Do manifesto da arquitetura
funcional de Warchavchik lançado na imprensa de São Paulo e Rio
em 1925, à tentativa frustada de reforma da Escola
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro por
Lúcio Costa em 30 - quando o processo de renovação começou a tomar pé - até à construção do
Ministério da Educacão e Saúde no Rio de Janeiro
terminada
em 1943: pouco mais de 15 anos s~
passam.
Ministério da Educação e Saúde, marco
da renovação de nossa arquitetura,
expressão de
maturidade
admirável.
Usando das palavras
do
mestre Lúcio Costa, digo:
"marco definitivo
da
nova arquitetura
brasileira,
que. se haveria
de
revelar igualmente,
apenas construído, padrão internacional
e onde a doutrina e as soluções preconizadas por Le Corbusiier tomaram corpo na sua
feição monumental
pela primeira
vez, foi, sem
dúvida o edifício construído pelo ministro Capanema para a sede do novo ministério."
"Lição de otimismo e esperança porque, à vista
de repercussão alcança da no exterior, de.ve-se admitir a possibilidade do engenho nativo mostrar-se
apto, também noutros setores de atividade
profissional, a aprender a experiência estrangeira
não
mais apenas como eterno caudatário ideológico, mas
antecipando-se
na própria realização".
"A arquitetura
brasileira
jamais passou noutro
espaço de tempo, por tamanha transformação."
Lição de otimismo e, esperança !
Sobretudo nos últimos 25 anos assistimos a um
verdadeiro
desobrochar
da cultura nacional, que
se desenvolve, procurando
adequar-se
às realidades do país. Os arquitetos contribuem
com obras
de grande valor em seu campo específico.
Nas palavras
penetrantes
e exatas do mestre
Vilanova Artigas, "Um frêmito de progresso que
tem raízes profundas
em nossa história, agita a
todos os brasileiros
e se acre.scenta com a fôrça
criadora que nos imprime o caminhar inexorável
do mundo contemporâneo
para etapas cada vez
mais elevadas do desenvolvimento
humano.
A
luta contra o sub-desenvolvimento
brasileiro, que
nos empolga a todos, encontra os arquitetos
com
posições tomadas e com o coração cheio da agradável certeza de terem sentido com oportunidade
os apelos da Pátria."
Lição de otimismo e. esperança!
E quando a vontade de auto-determinação,
numa
atitude consciente. e viril de moldar o nosso futuro,
se volta para o interior do país, violentando as linhas de f'ôrça que durante séculos drenaram a riqueza nacional,
os arquite.tos
brasileiros
estão
preparados
e prontos para atender
à solicitação
da nacão e criar a figura urbana e regional de
uma capital federal, que realizasse o espaço social
e econômico corresponde.nte
às nossas tendências
naturais de desenvolvimento.
Arquitetos
foram os autores dos planos apresentados, arquitetos ocupam hoje a direção cultural
dos trabalhos da futura capital do Brasil.
Brasília, cidade linear e flexível, cidade para o
futuro, totalmente
moldada em idéias brasileiras,
cidade extrovertida,
original e autêntica,
"cidade
planejada para o trabalho, cidade viva e aprazível,
capaz de tornar-se, com o tempo, além do centro de
govêrno e administração,
um foco de cultura dos
mais lúcidos e sensíveis do país".
.
O país passa por uma fase essencial de sua vida,
caracterizada
pela luta contra o sub-desenvolvimento, e, se o sentido geral dos acontecimentos
em
seus diversos ângulos converge para soluções cada
vez mais progressistas, a falta de uma aguda consciência dos problemas nacionais, a ausência de uma
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tentativa
de conjugar os esforços de, todos os brasileiros, capaz de superar a situação de dependência semi-colonial,
podem distorcer o rumo da nau
gloriosa e fazê-Ia sulcar outras rotas que não sejam as rotas fecundas do nosso futuro.
Os problemas
brasileiros
tornam-se.
cada vez
mais complexos.
Nosso processo de industrialização se faz cada vez mais violento acarretando
o
deslocamento
de grandes massas humanas no território nacional, atraídas pelos centros urbanos industrializados
mais promissores,
acelerando
o fenômeno do crescimento
imenso e não controlado
das cidades.
Zonas de penetração
desbravadora
se
desenvolvem
ràpidamente
no interior do país, trazendo em seu bôjo núclecs pioneiros
cheios de
vitalidade,
prontos a se transformarem
em novas
cidades.
Processo de urbanizacão
intenso!
Processo de industrialização
intenso!
Fome de energia, de vias de ligação, de transportes eficientes para a nossa produção!
Para utilizar plenarncn.a
os recursos do país é
necessário que se crie a mentalidade
de planejamento.
Para que a população ganhe realmente
a
liberdade, de viver, usufruindo
das riquezas
que
a comunidade
lhe possa dar, satisfazendo-a
no trabalhar, no habitar, no lazer, na família, na nação,
promovendo
o seu desenvolvimento
físico e espiritual, é necessário
que o planejamento
seja feito
para o homem.
A vós, como arquitetos,
cabe responder a essas necessidades.
Vós recebestes,
nos
cinco anos de curso que hoje encerrais oficialmente, os elementos mais e.ssenciais para responder
a
êsses apelos da Pátria.
Estais, a partir de hoje,
diante da vida profissional
que começa para vós.
É natural
que vos inquieteis.
É natural
que os
vossos corações de jovens se, sobressaltem.
A
enormidade
do esfôrço que vos pedem só podereis
responder
integrados
em equipes de especialistas
de várias ciências, equipes que possam realmente
planejar e construir uma grande nação.
E, sobretudo, relativamente
à organização
e disciplinamento
dos espaços urbanos
e regionais,
é
a vós que há de caber a tarefa primordial.
É necessário
que, como os que vos antecederam
na jornada dura e laboriosa da criação dêste país,
saibais corresponder
ao chamado da Pátria, pois
a resposta que lhe derdes há de ser a medida de
vossa realização como profissionais,
como cidadãos,
como sêres humanos.
Arquitetos
da Faculdade
de Arquitetura
de Urbanismo
da Universidade
de São Paulo, turma
de 1959, desejo-vos felicidades!

Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Minas Gerais
Oscar Niemeyer paraninfo
Os arquitetos de 1959 da Escola de Arquitetura da UMG colaram grau no dia 17 de dezembro p.p., em sessão solene no auditório
do Instituto de Educação de Belo Horizonte. O
ato foi paraninfado pelo arquiteto Oscar Niemeyer que proferiu discurso, tendo sido prestadas homenagens
a diversos professôres.
São os seguintes os novos arquitetos formados
pela Escola de Arquitetura mineira:
Afonso De Fillippo, Alceglan Saldanha Monteiro da Silva, Antonio Batis Passos, Douolos
Koscyk Fernandes, Enio Dutra Furtado e Fernando de Oliveira; Francisco Abel Magalhães
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Ferreira, Gildardo Tonich Gil Pireli, Gustavo
Martinez Ovalle, Helcio Deslandes, Loy Gloor,
Luiz Augusto Batista de Oliveira, Marcio Gomes dos Santos, Maria da Penha de Araujo,
Mario Soto Encinas, Mirza Maria Horta de Carvalho, Osvaldo Teixeira Robespierre Sancheto
Gomes, Ronaldo Masoti Gontijo e Vicente Gamez Basten.
As solenidc:des se encerraram com um baile
de :;rala nos salões da Escola de Arquitetura.
Fceculdode Ncclcncd de Arquitetura
Sérgio V. Bernordes poronínfo
Os diplomados de 1959 pela Faculdade Nacional de Arquitetura colaram grau em 2 de
janeiro de 1960 em brilhante solenidade reaIízodo no Teatro Municipal.
Foram prestadas
diversas homenagens
a professôres, pessoas
ca administração e arquitetos.
O patrono escolhido pelos novos arquitetos foi o Presidente
da República, tendo sido prestadas homenagens especiais aos arquitetos Lúcio Costa e
Oscc:r Niemeyer.
O paraninfo foi o arquiteto
Sérg~o V. Bernardes e o orador da turma Ferdinando Palumbo Targat. São em número de
143 os novos arquitetos da FNA, entre osquais
estão jovens do México, Bolívia, Venezuela,
Colômbia, Paraguai e Nicarágua.
Faculdade de Arquitetura da Universidade do
Rio Grande do Sul
Roberio F. Veronese paraninfo
Realizou-se dia 15 de dezembro a cerimônia
de colac:S:o de grau dos novos arquitetos de
1959 da' Universidade do Rio Grande do Sul.
O ato teve lugar no auditório da Universidade,
tendo sido paraninfado pelo arquiteto Roberto
Felíx Veronese, Catedrático de Urbanismo da
Faculdade de Arquitetura.
A turma dos formandos era de 26, dos quais foi orador o Arquiteto Moacyr Bosquiroli. Além dos discursos
co representante dos farmandos e do paraninfo,
falaram ainda o Diretor da Faculdade de Arquitetura, PId. João B. Pianca e o Reitor Magnífico. Em tôdas orações foram feitas referênc.os à nova legislação profissional. ora em estudo, que virá dar ao exercício profissional da
arquitetura novas possibilidades.
O Instituto
de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio
Grande do Sul se fêz representar no ato solene
pelo seu Presidente, Arquiteto Irineu Breitman,
que levou pessoalmente
o cumprimento da
classe aos novos colegas.
Foram homenageados os Professôres Manoel
J. C. Meira, Paulo G. Freitas, Francisco J. San
Martin e Emíl A. Bered.
Foi prestada homenagem especial ao Prof.
Lelis Espartel e homenagem póstuma ao Prof.
Urcno Eichenberg.

lando, em seguida, o senhor Govern::Idor do
Estado, deixou claramente expressa a importância do arquiteto no seu govêrno, assim também a compreensão da contribuição de melhoria e de conteúdo cultural que podem dar
às obras do Estado. Observando os projetos
expostos, acompanhados
de diretores do IAB,
presidente do IPESP e outras autoridades, o
senhor Governador mostrou-se bem impressionado com os trabalhos dos arquitetos e com a
orientação do IPESP ao entregar a arquitetos o
planejamento dos edifícios públicos.

EXPOSIÇÃO

DO

I P E S P

Realizou-se no dia 4 de março a inauguração
solene da exposição de projetos do IPESP, trabalhes solicitados aos arquitetos por aquela
cutarquia para os edifícios que está construindo
ou deverá construir no Estado dentro do Plano
de Ação. A solenidade contou com a presença
do sr. Governador do Estado, professor Carvalho Pinto, acompanhado
de sua espôsa dona
y olanda de Carvalho Pinto, do sr. Rui de
Melo [unqueíro. na qualidade de presidente
da Assembléia Legislativa de São Paulo, do
sr. Francisco Morato de Oliveira, presidente do
IPESP, do arq. ícaro de Castro Mello, do arq.
Vilanova Artigas, presidente e vice-presidente
do Dep. de São Paulo do IAB, grande número
de membros do Conselho Diretor e numerosas
personalidades.
Grande foi a importância que
os arquitetos atribuiram ao acontecimento, comparecendo em grande número em sua sede, o
que demonstra a sensibilidade da classe para
com as iniciativas que possam conduzir a um
maior acatamento pelo seu trabalho dentro da
sociedade brasileira.
O senhor Governador do Estado foi saudado
pelo presidente de nosso Instituto, que lembrando a relevância do acontecimento, salientou,
entre outras coisas, a significação dos ideais da
classe consubstanciados
no esfôrço pelo reconhecimento da sua atividade profissional. Fo-

Os arquitetos de São Paulo estão cientes de
que o Estado tem para com a sociedade que
representa uma grande e inevitável responsabilidade quanto à produção arquitetônica, não
somente pelo volume de obras que a sociedade
entrega diretamente à sua responscbilídode, como também pela importância que assume cada
uma destas obras em si mesma, como oficiais
que são. Infelizmente para a cultura do povo
paulista e desmentindo as nossas mais progressistas tradições, mau grado grandes e respeitáveis esforços, em sua maioria da parte dos
orquitetos, têm sido absolutamente adversas as
condições de uma afirmação do nosso adiantamento nas manifestações arquitetônicas, quer
levemos em conta a gigantesca produção arquitetônica de caráter particular, como também a de caráter oficial, o que se nos apresenta como muito mais grave. Como representação de uma época com tôda a sua ideologia e
tôdas as suas instituições, inclusive políticas e
administrativas,
os edifícios atualmente concebidos, não somente não atendem às necessidades materiais e espirituais do presente, como
também transferem para as gerações posteriores os vícios e defeitos de nossas organizações.
Atualmente, os arquitetos pau listas defendem melhores condições para o seu trabalho,
através de maiores oportunidades, maior acatamento e maior respeito pelo trabalho intelectual. E nesse sentido a posição do Estado
é sem dúvida alguma de importância, porque
dêle emana exemplo, pela sua própria condição de Estado e da representatividade
de qU8
Se' revestem os seus empreendimentos.
Expositores
Trinta e dois trabalhos de arquitetos para o
IPESP foram expostos, em painéis especiais para cada um dos expositores e com apresentação normalizada, tendo havido, também duas
moquetes. Os projetos, todos de elevado nível,
compreendem grupos escolares e ginásios em
sua maioria.
Foram expostos também o projeto da nova Sede do IPESP, Postos Bivalentes e um Núcleo Residencial.
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os proprietários,
em virtude de somente poderem
ser registrados
os contratos entre proprietários
e
construtores
desde que não ultrapassem
êles de
10% o valor do referido' orçamento.
Em almôço de congraçamento
de visitantes e
seus anfitriões de São Paulo, fizeram uso da palavra o arq. Icaro de Castro Mello, presidente
do
IAB - Dep. de São Paulo, dr. Arnaldo Dumont
Villares e The Honorable Russell, chefe do grupo
de visitantes.
Após a visita a São Paulo, seguiram para Brasília,
Belo Horizonte,
Ouro Prêto
e Rio de Janeiro.
- Arq. Maurício T. Schnei<ler

União Internacional de Arquitetos
(Continuação

do número

anter-íor-)

4.

Visita de Arquitetos Inglêses

a São Paulo

No 'dia 18 de janeiro
p.p.,
procedente
de
Londres, desembarcou
em Congonhas uma caravana de 32 profissionais
inglêses, dentre os quais
17 arquitetos.
Permaneceram
os visitantes
em
São Paulo até o dia 22, tendo percorrido
obras
na Capital e visitado a vizinha cidade de Santos,
em excursões programadas
pelo dr. Arnaldo Dumont Villares.
Ao IAB Dep. de São Paulo,
coube programar
a excursão dos visitantes no dia
21. Infelizmente,
apenas um dia para percorrer
obras de arquitetura
mostrou-se exíguo. Não obstante, os visitantes
sentiram-se
plenamente
satisfeitos com o que lhes foi dado observar e ficaram
vivamente
impressionados
com a obra dos arquitetos brasileiros,
cuj as marcantes
características
foram sobejamente
sentidas como definidoras
de
uma atividade arquitetônica
muito representativa
da nação brasileira.
Demonstraram,
também, vivo
interêsse por Brasília, mostrando
mesmo grande
conhecimento
do andamento
e dos próprios detalhes da construção da nova Capital.
Dos vários contactos que os arquitetos paulistas tiveram com seus colegas inglêses, evidenciouse a situação dos arquitetos
na Inglaterra,
onde
apenas a arquitetos é facultado projetar, atingindo
já a profissão
de arquiteto
um desenvolvimento
bastante grande, assegurados
que são os direitos
dos profissionais
de arquitetura.
Quanto à construção, informaram
os arquitetos
britânicos
que
um certo número de disposições asseguram o funcionamento
de um órgão governamental,
ao qual
se encaminham
os projetos, incumbindo-se
de realizar um orçamento da obra, de acôr do com especificações.
Tal orçamento é de grande valia para

Atividades das Comissões de trabalho e
relações com as Organizações Internacionais.
Colóquio sôbre salas de espetáculos: a Comissão Executiva decidiu renunciar à realização desta manifestação
em virtude de a
UNESCO não aceitar a contribuição financeira
que lhe fôra solicitada para tal. Decidiu-se no
momento não criar novas Comissões de Trabalho, rejeitando-se as propostas de criação
das Comissões de Hotéis e de Aeroportos, suç,eridas pelo arquiteto M. Martin Corona.
5. Prêmio VIA
A Comissão Executiva aprovou o texto do
Regulamento para Concurso elaborado pela
Comissão de Concursos, decidindo-se que as
medalhas trarão as efígies dos dois primeiros
presidentes da VIA
6. Outros assuntos tratados.
Concursos entre alunos de Escolas de Arquitetura. O concurso que se realizará entre olu1:0S de Arquitetura por ocasião do Congresso
de Londres, terá como tema um "teatro fixo ou
ambulante com capacidade de 300 a 600 espectadores.
b) Exposições Foi grande o
interêsse para receber a Exposição de Urbanismo apresentada por ocasião do Congresso
de Moscou, enquanto que a grande exposição
que circula desde o Congresso de Rabat tem
sido pouco solicitada.
Outras questões tratadas: finanças, renovação da Comissão Executiva e o Congresso que se realizará em Londres em 1961 (tema, organização técnica, etc.).
Prêmio anual" Ambiente"
A Comissão julgadora para o ano em curso,
por deliberação da diretoria do Instituto de
Arquitetos do Brasil, ficou assim constituída:
arquitetos Carlos B. Milan e Eduardo Corona,
por S. Paulo, e arquiteto Jorge Machado Moreira
pelo Rio de Janeiro. Representarão a promotora do concurso (Ambiente S. A), o arquiteto
Carlo B. Foncoro e sr. Léo Seincman.

COMISSÃO

DE

Vem funcionando ativamente a Comissão de
Planejamento do Departamento de São Paulo,
já agora com duas reuniões semanais para
atender ao grande volume de trabalho que envolve sua atuação.
Paralelamente a equipe
de trabalho ganha novos membros, contando
no momento com a colaboração efetiva dos
arquitetos Luis Saia, seu coordenador, Oswaldo
Correia Gonçalves, Joaquim Guedes Sobrinho,
Guaracy Pimentel, Carlos Brasil Lodí e Alfredo
Paesani.
O número e a variedade das questões atualmente em estudo, algumas levantadas pelo próprio trabalho da Comissão, outras
que lhes são propostas por entidades, órgãos
do poder público ou especialistas, demonstra o
acêrto da orientação que foi imprimida a êste
setor de atividades do IAB de São Paulo, proporcionando-lhe um entrosamento notável com
a realidade regional e a medida com que as teses antiacadêmicas de planejamento conduzem
realmente a atividade profissional do arquiteto
a um contato aprofundado com os interêsses da
coletividade. Planejamento da Baixada Santis·
ta, Curso de Planejamento em Santos, Anel Ferroviário em São Paulo, Revisão da Rêde Ferroviária do Estado de São Paulo, Planejamento da
Bacia Hidroçrófico
do Tietê, Planejamento de
várias unidades urbanas, Planejamento das
antigas capitais, constituem exemplos de problemas atualmente em estudos pela Comissão
de Planejamento. Para atender a tamanha variedade de assuntos na organização de suas
ctividades, a Comissão está distribuindo a coordenação de cada problema entra seus componentes.
Planejamento da Baixada Santista
Por solicitação da Câmara Municipal de
Cubatão ao Núcleo de Santos, foi a Comissão
de Planejamento do IAB, incumbida de emitir
parecer sóbre o planejamento da Baixada Santista. Posteriormente, ainda por solicitação do
Legislativo daquele Município ao Núcleo de
Santos do IAB encaminhada à Comissão de
Planejamento do Dep. de São Paulo, foi elaborada uma Minuta de Convênio entre os
Municípios que integram o chamado Litoral
Centro de São Paulo: Santos, Guarujá. São
Vicente, Cubatão, Momanguá, ltanhaem e Peruíbe, interessados na elaboraçCio de seus
planos diretores e, com muita adequação, encaminhados no sentido de uma objetiva proposta de planejamento regional. O Núcleo de
Santos, pela atuação de seus arquitetos Anibal
Clemente e José Ozores Troncoso, vem desempenhando um papel de relevância no anda-

PLANEJAMENTO

mento dos trabalhos da questão em foco. A
Minuta de Convênio foi aprovada por tôdos
as Comissões da Câmara Municipal de Cubatão, à qual foi apresentada e justificada em
seus têrmos por elementos da Comissão de
Planejamento, tendo havido, em diversas ocasiões, tanto em São Paulo como na Câmara
daquele progressista município litorâneo, a
oportunidade de contactos valiosos entre arquitetos, legisladores e administradores envolvidos no problema. A proposta da Comissão
de Planejamento ganhou logo a compreensão
dos Municípios da Baixada Santista, sendo que
a Câmara Municipal de Santos, interessada em
uma manifestação do Núcleo de Santos através
de carta de seu presidente àquele Núcleo, solicitou também a colaboração do IAB na revisão
do processo de organização do Plano da Baixada Santista.
O pedido tendo sido encaminhado pelo Núcleo do Santos à Comissão de
Planejamento, resultou em uma reunião,à 25
de março na sede do IAB, dos arquitetos Anibal
Clemente e José Ozores Troncoso, presidente
e secretário do Núcleo de Sentes. eng. Oswaldo
Aly, da Associação de Engenheiros de Santos
e eng. Frederico Câmara Neva, da Sociedade
Amigos da Cidade de Santos, com a Comissão
de Planejamento.
Curso de Planejamento em Santos
Atendendo um pedido da direção do Núcleo
de Santos, ao qual a Sociedade de Amigos da
Cidade de Santos e a Associação de Engenheiros de Santos solicitara a organização de um
Curso de Planejamento destinado a homens
públicos, administradores e mais interessados,
nos moldes daqueles que já se realizaram em
São Paulo e em Jaboticabal sob o patrocínio
do IAB, organizaram o Núcleo de Santos e a
Comissão de Planejamento, sob a promoção
das entidades acima referidas, um curso intensivo que se desenvolveu em 8 aulas.
Foi o
seguinte o programa: I - Aula inaugural. Desenvolvimento industrial e concentração urbana. - Lúcio Meira, presidente do BNDE. 2Planejamento no Brasil - crítica e História arq. Luis Saia.
3 - Preceitos modernos de
administração na montagem do organismo de
planejamento.
4 - Serviços Públicos e caráter local e regional - enc. Plínio Branco. 5Planejamento Municipal - arq. Luis Saia. 6Planejamento Municipal e Regional do ponto
de vista da estrutura legal brasileira. - Temístocles Cavalcanti.
7 - Planejamento Regional - arq. Luis Saia. 8 - Mesa Redonda Planejamento Regional.
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Divisão Nacional de Planejamento

A respeito dêsses assuntos estão os seus coordenadores promovendo contados, palestras
na sede de nosso Instituto e debates, atividade

que será tema de novas informações em nossos próximos números.
Não podemos, entretanto, deixar de anotar desde já a importância
e o sucesso da reunião pública havidana
sede
do Instituto a respeito do contrato para exploração do serviço telefônico em São Paulo. SÔbre o Anel Ferroviário, o eng. Wagner Wanek,
presidente da Associação dos Engenheiros Ferroviários, em palestra realizada em 5 de abril,
no IAB, expôs os seus estudos sôbre a questão,
como autor que é de trabalhos especializados
sôbre a matéria.
Relativamente ao Planejamento da Bacia do Tietê, a Comissão há já
algum tempo, promoveu contactos com os responsáveis no DAEE do Serviço do Vale do
Tietê, contados
que prosseguirão,
devendo
mesmo haver uma palestra sôbre o assunto a
cargo do encr, Riolando Silveira.

CROQUIS

Nervi recebe medalha

A Direção Nacional do IAB tomou a iniciativa de montar a Divisão Nacional de Planejamento, de cuic direção foi incumbido o arq.
Luis Saia, e cuja assistência coube ao arq.
Wit-Olaf Prochnik. Por outro lado, o IAB se
orienta no sentido de serem criadas Comissões
de Planejamento em todos os departamentos
que o comportarem, as quais terão participação na Divisão Nacional de Planejamento.
Contrato dos

Telefones,

Anel

Ferroviário e

Planejamento da Bacia Hidrográfica do Tietê

DOS

FATOS

Estudantes de Arquitetura de Belo Horizonte
estiveram em São Paulo
Um numeroso grupo de estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Minas Gerais esteve em visita de estudos a
São Paulo acompanhado de assistente daquela escola, no mês de dezembro do ano findo.
Suas atenções se dirigiram para a V Bienal
e ao conhecimento da arquitetura paulista.
Estiveram também na sede do Instituto de Arquitetos do departamento paulista onde mantiveram contados com alguns arquitetos, deixando a melhor das impressões a respeito da
inteligência e entusiasmo com que assumem
os encargos de futuros arquitetos.
Os estudantes de Belo Horizonte estiveram
também com seus colegas da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.
Publicação da Faculdade de Arquitetura de
Belo Horizonte
Iniciando um programa de publicações sôbre
Arquitetura, orientaram-se com muita justeza e
clareza, os responsáveis pela série de publicações que a Faculdade de Arquitetura de Belo
Horizonte está fazendo, pela escolha de trabalhos que trazem contribuições para o esclarecimento dos problemas da Arquitetura Brasileira,
procurando localizá-la dentro da realidade da
nossa sociedade e da nossa cultura. Foi bastante feliz a decisão que tiveram de publicar o
trabalho: Arquitetura e o Homem, do arquiteto
sulriograndense Edgar Graeff, primeiro da série
de publicações que têm em vista realizar.
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Nervi, um dos maiores especialistas em estrutura de cimento armado do mundo, foi agraciado pela rainha da Inglaterra com medalha
de ouro por seus trabalhos.
Nervi colabrorou
no projeto do edifício da UNESCO, em Paris, e
sua participação nas obras que se realizam em
Roma para a realização das Olimpíadas dêste
ano tem sido elogiadas no munto inteiro.
Declarações de arquiteto francês: arquitetura e
urbanismo. uma só coisa.
O arquiteto André Olivier Wogenscky, colaborador de Le Corbusier, inicialmente como
assistente e chefe de escritório e mais tarde
como arquiteto-adjunto associado ao mestre
francês de arquitetura e urbanismo, em entrevista à secção de Arquitetura e Urbanismo do
"Diário de Notícias", datada de 6 de dezembro
de 1959, tratando da distinção e interrelação
entre arquitetura e urbanismo, afirmou o seguinte: "creio que arquitetura e urbanismo estão de tal maneira interligados, que se pode
considerar como uma só coisa. Não há bom
urbanismo sem boa arquitetura, como também
não há boa arquitetura sem bom urbanismo".
Coisas já de há tanto sabidas, mas que, no
entanto, precisam hoje em dia ser tão repisadas no Brasil, apesar de mundialmente reconhecidas através de resoluções de congressos internacionais.
O arquiteto e urbanista
francês veio ao Brasil como convidado especial
ao Congresso Internacional de Críticos de Arte.
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EDITORIAL

Foi sob um entusiasmo e uma emoção que se apossaram de todo o País que a 21
de abril Brasília amanheceu capital do Brasil.
Passava, assim, com grande repercussão internacional, após a grande polêmica
que deu origem, a constituir uma realidade a interiorização da capital brasileira. Brasília é agora um fato. A grande obra; arquitetônica e urbanística dos arquitetos Oscar
Niemeyer e Lúcio Costa, extravazou, pela sua importância no mundo moderno, as fronteiras nacionais, ganhando o conhecimento de todo o mundo. Brasília está vinculada,
como tôdas as mais importantes manifestações brasileiras do presente, aos anseios de
progresso de nosso povo e à afirmação de nossa competência, em todos os setores de
nossas atividades, coisa que encontra feliz expressão na notável independência plástica e nas características de marcante autonomia da arquitetura brasileira.
Brasília tem sido colocada politicamente como símbolo da emancipação nacional e
da luta do povo brasileiro contra o subdesenvolvimento.
O próprio Presidente da República não esconde o fato, deixando-o transparecer na conceituação, que por diversas
vêzes íêz, de sua meta Brasília. Políticos e intelectuais, em frequentes manifestações,
já expressaram a significação de Brasília, encarando-a como peça no desenvolvimento nacional, salientando o seu papel no esfôrço de ocupação do solo pótrio, na conquista de vastos territórios inexplorados de nosso País, na expansão do mercado interno de que necessita a indústria nacional para o seu progresso e evocando a sua importância estratégica. O Presidente da República tratou mesmo da significação estratégica de Brasília em relação à imensa e valiosa Hiléia Amazônica, que procura-se
incorporar efetivamente ao progresso nacional, tendo sempre presente a idéia de integração nacional para um Brasil realmente realizado.
A escolha do dia 21 de abril para a inauguração de Brasília, data comemorativa do
trágico, mas grandioso e insopitável esfôrço de libertação do Brasil, confirma o desejo
de nossos governantes de que a Nova Capital seja um marco de progresso e de independência nacional.
É, entretanto, evidente, encarando-se a realidade brasileira, que a par de um reconhecido desenvolvimento de certos setores da economia nacional, a inflação fêz cair
sôbre as costas do povo brasileiro a maior parte do onus dêsse desenvolvimento, ao
mesmo tempo que ganharam curso certas formas de crescimento da economia nacional perniciosas ao nosso desenvolvimento. Apesar de um rápido e considerável crescimento industriol, que se fêz em sua maior parte após a rI grande guerra, e particularmente nos últimos 10 anos, o Brasil possui ainda, a estrutura de um país subdesenvolvido, fàcilmente aquilatável pelos seus baixos índices de consumo energético e de produtos industriais "per ccpíto". e pela sua posição de exportador de produtos em sua
maioria esmagadoramente primários.
A sincera análise dêsses fatos vem demonstrar que os males que defrontamos
são decorrência dos restos de atrazo de nossa coniunturo e da exploração a que se
submetem o nosso mercado e a nossa economia em geral nos quadros da economia
internacional.
Há, portanto, muita justeza na atitude crítica daqueles que se perguntam até onde
Brasília, como símbolo de nossa emancipação, está sendo acompanhada
de medidas
práticas no plano econômico que efetivamente conduzem o nosso País à posição de
nação livre e independente que todos desejamos.
Como arquitetos, tocados profundamente pelas aspirações nacionais e pela construção de Brasília, da qual participaram destacadamente
grandes nomes da Arquitetura
Brasileira, queremos que Brasília seja realmente a bandeira emancipadpra que o Presidente Juscelino Kubtscheck diz desfraldar, e que temos certeza, tôda a nação saberá
conduzir à frente, para o real desenvolvimento e independência do Brasil.
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Do Departamento de São Paulo

IAB
DA

ao Presidente

INAUGURAÇÃO

da República

BRASíLIA

Do Conselho Superior do IAB ao Presidente
da República
Brasília (DF), 21 de abril de 1960.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Neste instante, quando se concretiza a transferência da Capital da República para o Planalto Central
do Brasil, o Instituto de Arquitetos do Brasil se alia
ao povo brasileiro num incontido sentimento de generosidade e alegria e dirige-se a Vossa Excelência,
o realizador desta gigantesca aventura, formulada
no desejo de vultos brasileiros de tôdas as etapas
de nossa história, os quais Vossa Excelência resume
na ação prática.
Para os arquitetos brasileiros, o júbilo que sentimos todos os patriotas aumenta porque vemos definitivamente vinculadas às linhas mestras do desenvolvimento nacional - da independência econômica
e cultural de nossa pátria - as conquistas da Arquitetura Brasileira exprimidas com grandeza e -;:rê·
nio, em especial na obra de Oscar Niemeyer e de
Lúcio Costa - que deram forma a Brasília.
O Govêrno de Vossa Excelência, que procura inspiração no 21 de abril para exprimir o desejo inquebrantável de reafirmar nossas mais caras tradições
de independência e liberdade, exprime com Brasília
o otimismo dos que põem acima de tudo o desejo
ardente de servir a Pátria.
Queira Vossa Excelência interpretar a saudação
dos arquitetos brasileiros, reunidos no Instituto de
Arquitetos do Brasil, como reafirmação da confiança
que nos inspiram os norteamentos progressistas contidos na Vossa direção dos destinos da Nação.
Ari Garcia Rosu -

Presidente

Vilanova Artigos -

Vice Presidente

O Arquiteto Oscar Niemeyer

Aos arquitetos
Foi enviodc ao arquiteto Lucio Costa a seguinte
mensagem:
"O Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil na oportunidade da
transferência da nova capital sauda o colega pela
Importante contribuição que o plano-pilôto de Brasília representa para a vidc e cultura brasileira."
Ao arquiteto Niemeyer foi encaminhada a saudação que segue: "O Departamento de São Paulo do
IAB, no momento da instalação da nova capital,
sauda calorosamente
o colega, cujo esfôrço, dedicação e capacidade crkrdoro; contribuiram substancialmente para a realização de tão decisivo acontecimento para a vida brasileira."
As três mensagens são assinadas pelo arquiteto
Ica:ro de Castro Melo. presidente do IAB de São
Paulo.

homenageado

título de sócio honorário da: Sociedade

É o seguinte o teor da mensagem
enviada pelo
IAB de São Paulo ao presidente Juscelino Kubitschek: "O Departamento de São Paulo do Instituto
de Arquitetos do Brasil, no momento da transferência da capital federal para Brasília, fato que considera do maior significado, como símbolo do esfôrço
nacional de independência
econômica e afirmação
de cultura, sauda o presidente que soube interpretar com decisão, tenacidade e coragem, esta aspiração nacional.
Conscientes das dificuldades e tarefas que o povo brasileiro terá de enfrentar para conseguir, em tôda a sua plenitude, a sua expressão
autêntica como sociedade livre de preconceitos e
sujeições, para a qual se esforçam por contribuir
como cidadãos, como profissionais e como artistas,
os arquitetos de São Paulo manifestam a v. exa.
caloroso aplauso pela confiança que dispensou ao
arquiteto brasileiro, como expressão válida da cultura nacional, ao confiar-lhe a tarefa de planejar e
diriqir a construção da nova capital."

com o

de Arquitetos

Mexicanos.
O arquiteto Oscar Niemeyer recebeu, durante a visita do presidente do México ao Brasil,
no Palácio da Alvorada, a distinção de que foi portador o arquiteto daquela nação amiga Luis Gonzalez Aparicio, presidente da Sociedad de Arquitectos
Mexicanos e do Colégio Nacional de Arquitetos do
México, que, falando na ocasião, frizou que a homenagem representava
"um testemunho elo quente da

admiração e da simpatla dos arquitetos mexicanos
pela obra do grande arquiteto brasileiro."
Pediu ao
próprio presidente do México, senhor Adolfo Lopez
Mateos que fizesse a entrega do diploma a Oscar
Niemeyer.
O presidente Jucelino Kubitschek associou-se à homenagem, pronunciando um discurso de
agradecimento, referindo à cultura dos profissionais
mexicanos e lembrando a oportunidade de um intenso intercâmbio cultural e artístico entre o Brasil
e o México, coisa que, realmente se efetivou entre
o Instituto de Arquitetos do Brasil e a Sociedade de
Arquitetos Mexicanos.
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ARQUITETOS
FORAM

Um grupo de vinte e um arquitetos
argentinos,
do
qual faziam parte o presidente da Sociedad Central de
Arquitec.os
de Republica Argentina, arq. Frederico R.
Guifiazu, e o presidente
da Federação Pari-Americana
de Associações de Arquitetos e presidente do Comitê de
Organização do X Congresso Pan-Americano
de Arquitetos, arq. Frederico
A. Ugarte, estêve no Brasil em
março dêste ano. Os arquitetos argentinos estiveram no
Rio de Janeiro e visitaram Brasília a convite do Itamarati, tendo posteriormente
um grupo de nove dêles se
dirigido a São Paulo, juntamente
com o arq. Fre.derico
A. Ugarte, onde entraram em contacto com os colegas
de São Paulo, e onde desenvolveram
um programa de
visitas em nossa cidade.
Paralelamente. à sua visita ao
Brasil e à sua capital em construção, o que nos trouxe
o arq. Frederico A. Ugarte, e o arq. Enrique Garcia Miramon, se.cretário do X Congresso Pan-Americano
de
Arquitetos, foram os contactos com os arquitetos brasileiros a respeito da realização do X Congresso PanAmericano de Arquitetos, que deverá contar com a representação de. arquitetos de tôda a América e que se
realizará dentro das comemoracões do 150.° aniversário
da Revolução de Mayo em Buerios Aires.

ARGENTINOS

RECEPCIONADOS

NO

IAB-S.

PAULO

Uma exposição sôbre a Arquitetura
Argentina
será
nessa ocasião aberta em Buenos Aires e já foram mantidos entendimentos
a respeito do envio por parte. do
Brasil, com promoção do IAB e patrocínio da NOV ACAP,
de mostra sôbre Brasília.

Primeiros coniactos para o X Congresso
Pan-Amel'1cano de Arquitetos

Em São Paulo os arquitetos argentinos foram homenageados com um almôço no dia 22 de março na sede
do IAB, almôço de, congraçamento
entre os arquitetos
das duas nações latino-americanas,
ao qual estiveram
presentes
numeroso
grupo de arquitetos
paulistas
e
membros do Conselho Diretor de nosso departamento.
A noite do mesmo dia, foram os visitantes recepcionados
na residência do arq. Rino Levi, onde estiveram, entre
outros presentes o presidente e vice-presidente
do IABDepartamento
de São Paulo.
Os contatos mantidos entre arquitetos da Argentina e
Brasil foram bastante frutíferos, tendo havido a oportunidade de, com a direção do IAB Nacional, abordarem
a ques.âo dos convênios de. cooperação cultural, profissional e assistência técnico-industrial
no plano da arquitetura, a exemplo do já realizado entre o México e o
Brasil, tendo mesmo, os responsáveis
argentinos
pelo
X Congresso Pan-Americano,
demonstrado
e.ntusiasmo
quanto às possibí lidades de ampliação de iniciativas da
mesma natureza entre outras nações latino-americanas.

Flagrante
do ahnôço
oferecidos
pelos
arquitetos
paulistas
na sede do IAB.

NOVA

DIRETORIA

DA

UNI

Ã

Realizou-se a 14 de março do ano em curso a
eleição para a diretoria da UBE, entidade que congrega os escritores brasileiros, de maior expressão
n)?:vído intelectual da nação. Desde então assumem
Çls,;:,§m~.Ç!rgos
de direção daquela entidade as ses!viptes":)expressõe$ da intelectualidade brasileira:

< ~Dfretoria: Presidente - Paulo Duarte; Vice-presi-den1es - Artur Neves e Mário Donato; Secretário
-Gerdl=-- Antonio D'Elia; Secretários - Milton de
'Godoi ,Campos e Rolando Roque da Silva; TesoureiGeral - João Freire de Oliveira; Tesoureiros Maria José Dupré e Tito Batini; Diretores de Depar-

ro

O

BRASILEIRA

DE

ESCRITORES

tamentos: atividades sociais - A. R. de Paula Leite;
de biblioteca Elza de Moraes Barros Kyrillos:
científico - Mário Schemberg; de concursos - Mário Neme; de cursos - José Aderaldo Castello, de
divulgação - Leonardo Arroyo; de intercâmbio cultural - Carmen Dolores Barbosa; do Interior - Herncru Donato; Jurídico - Adalmir da Cunha Miranda;
Publicações - Paulo Silve ira Santos.
. Conselho Fiscal - Afonso Schimidt, Cantídio de
Moura Campcs, Domingos Carvclho da Silva, Fernando Gois, Homero Silveira, Jorge Medauar, Mário
Graciotti, Menotti del Picchia, Paulo Dantas e Sérgio
Milliet.

o

ARQUITETO

FUNCIONÁRIO

Arq. Mário Lorenzetti
Do D. O. P.
Extraído

de São Paulo

da Revista do D. O. P.

]l.o
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papel que o Estado atualmente representa na
sociedade é dos mais significativos, em todos os
setores de sua competência.
Isto nos faz pensar na responsabilidade
sempre
crescente dos profissionais incumbidos de funções
públicas.
Sôbre estas responsabilidades e sua significação, é que nos ocuparemos neste artigo, particularizando o caso do funcionário arquiteto.
Para se falar de Arquitetura e de Arquitetos, sem
dúvida, a Diretoria de Obras, apresenta-se como
campo mais amplo de exemplificações e experiências, razão pela qual aceitamos pwzeirosamente o
convite, que nos foi formulado, para escrever sôbre
tal assunto, nesta revista intimamente ligada ao
problema e, também por nos encontrarmos na situação, hoje não muito invejável, de Arquiteto Funcionário Público.
No clima atual de reformas, reivindicações, reajustes salariais e de valorização profissional, cremos
de bastante
oportunidade
alguns aspectos, Ique
propomos analisar a seguir. Pela ordem, que julgamos de maior importância, podemos enumerar as
seguintes considerações, para depois tecermos modestamente, conclusões a respeito.
1) - O papel da Arquitetura veículo de cultura e
civilização, progresso técnico e artístico no espaço
e no tempo, em todos os povos é inegável.
Pelas
obras arquitetônicas encontradas na superfície da
terra, ou desenterradas em pesquisas arqueológicas,
temcs estudado os povos antigos e, às vêzes até
sofremos influência, ou aprendemos, daqueles achados notáveis.
2) - Não menos importante é o papel da Arquitetura nos tempos modernos, quando vemos surgir a
valorização do elemento humano, na escala das
boas obras arquitetônicas.
O velho índice de conIôrto e bem estar, o ambiente acolhedor, as côres
agradáveis, a penetração da natureza no espaço
edificado, tudo aliado às especialidades
técnicas
complementares
e indispensáveis,
transformam a
Arquitetura atual num veículo valioso da importância do homem, através de seus profissionais competentes, no tocante a morar bem' trabalhar bem, estudar bem, divertir-se bem, etc ..
3) - Sendo o Estado o maior construtor e, quem
maior volume de Arquitetura apresenta, considerando-se o avantajado número de obras a seu cargo,
seria o terreno mais fértil para a expansão das melhores e mais significativas características arquitetônicas, algumas já enumeradas, portanto de grande alcance no arejamento cultural do povo, principal
atingido, pela boa ou má influência do planejamento
de edifícios.

PÚBLICO

4) - Cada prédio público, esteja êle construído
nos confins do Estado ou em nossa Capital, tem sua
significação social. Vejamos, por exemplo, na pequena cidade do interior, o que representa o edifício
público: um autêntico monumento, sendo desta maneira encarado pelo povo, que ali entra, para utilizarse dêle nas mais variadas funções da vida em sociedade. É o Grupo Escolar, o Ginásio, o Forum, c
Pôsto de Puericultura, enfim todos os baluartes avançados dos serviços de utilidades Públicas.
Dentre dêles o povo passa parte de sua vida, em
contato com sua forma arquitetônica.
Os seus ambientes sombrios ou alegres, vêm contribuir na formação do espírito do povo e no aspectc
da cidade.
Serve de exemplo para a Arquitetura
dos mestres de obra e pequenos construtores.
5) - Cada prédio público obedece a um projeto.
Na confecção dêste projeto aparece então o profissional habilitado: o Arquiteto.
6) - Vários fatôres influenciam o Arquiteto no
desempenho de sua função pública.
Não procuramos aqui entrar em detalhes desta ordem, que julgamos dispensáveis
e inerentes a cada um em
particular, queremos apenas com bastante honestidade e espírito construtivo, considerar a Arquitetura,
oficial se assim pudermos chamar aos projetos feitos pelo Estado de um modo geral e, em particular,
aquela que está registrada no arquivo de plantas
do D. O. P., como deixando a desejar aos melhores
exemplos de Arquitetura Brasileira, tão famosos em
todo mundo, como exceções pouco mais aproveitávais e, sem o real significado que obrigatoriamente
deveria possuir, pela sua penetração e volume.
Conclusão
As considerações abordadas acima, nos colocam
diante do quadro real existente. A boa Arquitetura
se faz necessária, todavia o projeto oficial está defasado em relação ao que de bom se tem planejado
particularmente.
A análise fria dêste estado de coisas mostra-nos
claramente que a atual situação do Arquiteto Funcionário não se enquadrou ainda no Serviço PÚblico. Êste desajuste deve-se mais à pouca compreensão e valorização que ainda se tem da necessidade do Arquiteto, como profissional autônomo
e de características próprias, do que pela deficiência
de capacidade, ou mesmo desinterêsse ao trabalho.
Basta dizer que admitimos inúmeros Arquitetos e não
existem ainda cargos específicos, nos quadros existentes. Como se não bastasse isto, sofre o planejador oficial, quase sempre, o apressamento iniustiíicável no andamento de trabalho de tanta responsabilidade, para atender à conveniência política ou
outros fatôres menos ponderáveis.
Acreditamos porém na fôrça da máquina Estadual
e confiamos nas -reíormos que se delimitam, agora
com contornos mais nítidos, para a solução do inadiável problema, quando então e principalmente na
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Diretoria de Obras, a qual existe para fazer Arquitetura, o Arquiteto tenha o seu lugar de destaque,
ao lado de outros profissionais distintamente habilitados.
Louvamos a idéia do L P. E. S. P. que necessitando de inúmeros projetos em tempo mínimo, sem
possibilidades de organizar de imediato quadro próprio de profissionais, ou realizar concursos públicos,
vem entregando o planejamento de seus edifícios a
profissionais de reconhecidos
méritos, provando,
mais uma vez, a importância que deve ser dada ao
planejamento' e ao Arquiteto.
Com vistas voltadas ao problema do planejamento de edifícios na Diretoria de Obras, pudemos elaborar estudo que divulgamos agora, após debates no
Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de
São Paulo, onde levamos o problema, no intuito de
encontrar a melhor solução. Assim sendo, a nosso
ver, uma solução pelo menos transitória, seria a de
realização de concursos públicos de projetos, para
2
edifícios com mais de l.OOOlmou
com valor superior
a Cr$llO.OOO.OOO,OO,
ou ainda um teto que seria estabelecido a critério e conveniência da D. O. P.. Resolveríamos desta maneira o problema do planejamento de grandes obras, até a criação de condições
de trabalho, do aumento de material humano e por
que não dizer, de uma renovação no espírito inventivo que ainda se faz sentir, em alguns setores da
Arquitetura.
Longe de ser pretensão de um grupo, a definição
justa da participação do Arquiteto na sociedade,
coexiste com o desenvolvimento geral da nação, ligada como está a importantes problemas de interêsse nacional.

Concurso da AABB de Pôrto Alegre -

Arquiteto

Zenon Lotuío. o vencedor.
Deu-se na 2.a feira, dia 28 de março p.p., em
dependência da Faculdade de Arquitetura da U. R.
G. S., a identificação dos trabalhos vencedores do
Concurso de Anteprojetos para a Sede da Associação Atlética do Banco do Brasil de Pôrto Alegre.
Ao concurao organizado pelo Departamento do Rio
Grande do Sul do IAB, concorreram 25 trabalhos de
arquitetos de todo o Brasil, e a Comissão Julgadora
foi composta pelos arquitetos Edgar Graeff, Armênio
Wendhuasen, Manoel J. de Carvalho Meira, engenheiro Paulo Bastos da Silva e o representante da
AABB, acadêmico de Arquitetura Delmar Cardoso
Murtins.
A Comissão, pela unanimidade de seus
membros, declarou vencedor o projeto do arquiteto
paulista Zenon Lotuío, e seu colaborador, arquiteto

Confiante no espírito patriótico das reformas propostas, quer de um modo geral em todo país, ou particularizando no Serviço Público, é que formulamos
pedido de união de todos, nesta definição de valores,
sejam Arquitetos, Engenheiros, Operários' Estudantes, enfim os interessados na defesa dos interêsses
da coletividade brasileira. A vitória nesta luta trará
o Arquiteto brasileiro sua real participação no progresso do Brasil e colocará o Arquiteto Funcionário,
na sua importante e verdadeira função dentro da
máquina estataL veículo responsável
pela divulgação da cultura nacional.
O caso do projeto padrão, da maneira como vem
sendo utilizado, longe de oferecer vantagens de ordem econômica, tem produzido apenas conveniências quanto ao apressamento
no andamento dos
serviços.
Cremos que em alguns e bem poucos casos, o uso
de tal medida' alcance bom índice de solução arquitetônica, porém devemos cuidar de que pela individualização de cada programa, nos aproximamos
da realização ideal.
Essa necessidade que se verif ica cada vez maior
do Arquiteto, no desempenho de sua função pública,
quando o planejamento começa a preceder a tôda
ordem de fatôres em qualquer realização, é também
um reflexo do evidente progresso que se processa na
profissão do Arquiteto em todo o país pela sua participação mais destacada na sociedade brasileira.
Desta nova situação, surge o Instituto de Arquitetos
como um dos principais responsáveis, pela sua atuação eficiente, principalmente no problema da regularização proíissionol, imperativo indispensável para
uni estado de coisas incompatível com os reclamos
de progresso e desenvolvimento do povo brasileiro.

Ubirajara Ribeiro, ressaltando "a correta organização dos espaços, coordenados com a acentuada unidade composicional".
O segundo lugar coube ao
trabalho dos arquitetos Nelson Marques Lisboa e
Fernando de Oliveira Graça e colaboradores,
de
Belo Horizonte.
O terceiro lugar ao projeto dos
arquitetos José Albuquerque
Milanez e José do
Nascimento Ribeiro, tendo como colaborador Bernard Heinburger, do Recife. Foram atribuídas menções honrosas aos trabalhos dos arquitetos Luiz
Carlos Cunha e Battistino Anelle, com a colaboração do engenheiro Hans Bruhn, do arquiteto Irineu
Breitman, com colaboração
do engenheiro Pedro
Gus, do arquiteto Miguel Alves Pereira com a colaboração do acadêmico J. Carlos Paiva e engenheiros Dicran Gureghian e Eugênio Knorr, todos de
Pôrto Alegre, e dos arquitetos Paulo Mourão Monteiro, Nunes Muniz e Vitor José Purrí, de Belo Horizonte.

Comissão de Planejamento

o
EM

PROBLEMA
SÃO

DOS

TELEFONES

PAULO

Seguindo uma orientação atuante nos problemas
de maior interêsse da coletividade, para cujo encaminhamento necessitam contribuir a mentalidade
e a experiência dos profissionais que têm sôbre si
a responsabilidade do planejamento em nosso País,
a Comissão de Planejamento do JAB-Dep. de São
Paulo vem há algum tempo se interessando pelo
problema dos telefones em São Paulo. Do término
do contrato, em 1956 com a concessionária do serviço-a
Companhia Telefônica Brasileira-,
até os
dírrs presentes, vem sendo lento e complicado o
estabelecimento de uma solução para a questão.
Na Câmara Municipal acumula-se um grande número de proposituras, incluindo anteprojetos, proietos, substitutivos e emendas, - que de então para
cá vêm sendo propostas, tudo agravado pela circunstância de abarcarem
duas legislaturas, sem
contudo levarem a uma solução, em que pese o
reconhecimento que em princípio se tem da inegável competência do legislativo municipal para resolver no melhor sentido o problema.

Estudo na Comissão de Planejamento
Ficou encarregado de promover no IAB o problema dos telefones de forma que o nosso órgão de
classe pudesse formar a sua opinião a respeito, o
arq. Oswaldo Correa Gonçalves, membro da Comissão de Planejamento e do Conselho Diretor de
nosso Departamento.
Iniciando-se pelo estudo em
suas reuniões normais, a Comissão promoveu posteriormente uma reunião à qual foi convidado o sr.
Paulo Penteado de Faria e Silva, presidente da Sociedade Amigos da Cidade.
A reunião resultou
frutífera, de vez que o convidado, como representante de uma entidade que de há algum tempo vem
se prcocupcndo com o problema em São Paulo, já
em diversas ocasiões se manifestara sôbre o assunto e participara mesmo de uma comissão mista de
estudos organizada por iniciativa da Comissão de
Telefones da Edilidade, no ano passado, de que
resultou a apresentação à Câmara do substitutivo
n.? 4, que prevê a concorrência internacional e a
encampação
progressiva através da taxa de reversão.

Flagrante
da Mesa que dirigiu os debates. A opinião dominante
foi fa~'orável à c~ncoL'rência
obrigatória e à íncaanpação
progressíva. Veem·se da direta para a esquerda:
eng. Eduardo
Souza Quei.
rõs, eng. Antonio
Le Voei, arq. Vila nova Artigas,
arq. Oswaldo
Correia Gonçalves, sr. Paulo Penteado
de Faria e Sdlva e vereador
Ari Silva.

Exposição e debates públicos
Prosseguindo no exame da questão o Dep. de São
Paulo do IAB promoveu em sua sede uma reunião
pública de debate sôbre o tema, realizada a 31 de
março, da qual participaram: o sr. Paulo Penteado
de Faria e Silva, representando a Sociedade de Amigos da Cidade e convidado a fazer uma explanação
sôbre a matéria; o arq. J. Vilanova Artigas, vicepresidente do IAB-Dep. de São Paulo; o orq, Oswaldo Corre a Gonçalves, da Comissão de Planejamento do IAB; o vereador Ari Silva; o enc. Eduardo
de Souza Queirós, representando o Instituto de Engenharia; o enc. Antônio Le Voei, diretor da Divisão
de Serviço Público da Prefeitura de São Paulo, os
arquitetos Luís Saia e Joaquim Guedes, da Comissão de Planejamento do IAB, numerosos engenheirQs
e arquitetos.
Os debates se orientaram segundo um temário de
grande alcance para a compreensão de todo o mecanismo de que depende a solução da questão:
1 - Revisão histórica dos serviços telefônicos em
São Paulo-conclusões
a que a experiência do passado nos permite chegar. 2 - Problemas de ordem
técnica envolvidos pela natureza do serviço telefônico. a) Exclusividade-regime
de monopólio. -b)
Concorrência-necessidade,
conveniência.
c) Municipalização ou concessão a emprêsas particulares. d) Como deve ser encarado o fundo de expansão. e) Como deve ser encarado o fundo de reversão. f) Situação atual do Serviço telefônico no município de São Paulo. 3 - Dentro da situação atual.
análise das propostas já encaminhadas no sentido
de resolver o problema-projetos
e substitutivos.
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o sr. Paulo Penteado de Faria e Silva fêz uma
explanação que deu uma visão geral das condições
completamente precárias do serviço urbano oferecido pela atual concessionária, do deficit atual e da
demanda provável nos próximos IO anos, tratando
em seguida da tramitação do caso na Câmara Municipcl, afirmando que a solução que julga mais
acertada está contida no substitutivo n.? 4, que não
obstante apresentar algumas lacunas, pode ser melhorado através de emendas que lhe venham a ser
propostas.
Os debates bastante acalorados revelaram que a
quase totalidade dos presentes tendeu a aceitar a
tese do estabelecimento
de concorrência pública
obrigatória, afastando a pura e simples prorrogação
do contrato com a atual concessionórío, ao mesmo
tempo que instituindo um fundo de reversão de molde a permitir a municipalização
progressiva
do
serviço.
Causou profunda impressão, entre outras intervenções, a do eno. Antônio Le Voei, cuio respeitável experiência no assunto tomou com clareza o problema em tôda a sua extensão, exominondo-o pelo
ângulo da atuação da atual concessionária que não
encontra nem mesmo em seu país de origem condições de atuação isenta de medidas salvaguardadoras do interêsse coletivo.
Presentemente as várias proposituras sôbre o caso dos telefones acham-se na Comissão de Orçomento da Câmara MunicipaL com pareceres favoráveis à concorrência obrigatória e à encampação
progressiva das Comissões de Justiça e Serviços
de Utilidade Pública. Os arquitetos prosseguem no
estudo do problema através da Comissão de Planejamento, desejando contribuir para a sua solução, e
oportunamente
encaminhando
aos vereadores
as
orientações que para tanto julgarem mais corretas.

tos de sua história e casos em que foram adotados.
Analisou, também, a questão dos recursos municipais, estaduais e federais, no que evidenciou a situação de inferioridade do primeiro para enfrentar
os grandes problemas que lhe são postos. Passando a expor o caso do Anel Ferroviário em São Paulo,
mostrou como nascera e evoluira a idéia, remontando os seus primórdios aos estudos que há três anos
foram solicitados pelo Govêrno Estadual para solução do problema da Cantareira e sua eletrificação.
Com vistas à solução de um problema de transportes coletivos, os estudos demonstraram a possibilidade de solução econômica mediante a ligação do
referido ramal à E. F. Sorocabana,
com grandes
vantagens para o tráfego norte-sul da cidade e pequenos encargos ao poder público. Abria-se, assim,
o campo para o aprofundamento do estudo de uma
ligação entre as três ferrovias que têm acesso à
CapitaL por meio de um anel ferroviário em tôrno
de São Paulo e o seu entrosamento com o plano do
metropolitano, a exemplo do que se fêz há algum
tempo em Berlim. Os estudos demonstraram ser a
proposta exequível por não sofrer óbices de natureza econômica, estando de acôrdo com os próprios
interêsses das ferrovias e ligado, até mesmo, à solução de seus problemas de natureza tipicamente
ferroviária.
Enumerando as vantagens que redundariam de tal empreendimento, o conferencista lembrou o descongestionamento
do tráfego ferroviário,
a sua importância no transporte urbano, a possibilidade de construção de estação ferroviária central
e o papel que desempenharia
na implantação de
indústrias e na distribuição demonográfica do município de São Paulo, corrigindo-lhe a atual deformação ocupacionaL

Debates e personalidades presentes

ANEL

FERROVIÁRIO

EM

S.

PAULO

Outro assunto que ocupou as atenções da Comissão de Planejamento, em suas recentes atividades, foi a questão do Anel Ferroviário da cidade
de São Paulo, cuio condução estêve a cargo do
arq. Joaquim Guedes, membro da Comissão e do
Conselho Diretor do Departamento.
Uma exposição
sôbre a matéria, feita na sede do IAB no dia 5 de
abril p.p., pelo enç. Wagner Werneck Martins, presidente da Associação dos Engenheiros da E. F. Sorocabana, abriu o debate da questão entre os arquitetos.

Palestra do eng. Wagner Wemeck Martins
Em introdução ao tema pràpriamente dito, o eno.
Wagner Werneck Martins abordou a questão da
resolução dos problemas de tráfego rápido através
da solução ferroviária, fornecendo alguns elemen-

Os debates que se seguiram revelaram o alto interêsse do tema do ponto de vista do planejamento
urbano, tendo havido na oportunidade da presença
do arq. Leo Ribeiro de Morais, o compromisso de o
assunto ser levado à consideração da Comissão do
Plano da Cidade.
Vários arquitetos participaram
dos debates, tendo sido lembrado que presentemente a implantação da indústria em São Paulo se faz
em grande parte na dependência do transporte rodoviário, em uma situação que evidentemente não
perdurará, de vez que a situação normal consiste
na sua vinculação às ferrovias e canais.
Estiveram presentes à palestra e debates, o ministro Souza Lima; o Comandante da Rêde Militar
n.? 2 da E. F. Sorocabana Tte. Cel. Moacir Ribeiro
Coelho; os membros da Comissão de Planejamento
arquitetos Joaquim Guedes, que fêz a apresentação
do conferencista, Luis Saia e Oswaldo Correa Gonçalves; o presidente do IAB-São Paulo, arq. Ícaro
de Castro Mello; outros membros do Conselho Diretor, numerosos arquitetos, engenheiros e pessoas
interessadcs no assunto.
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CURSO DE PLANEJAMENTO EM SANTOS
Foi grande o êxito alcançado pelo Curso de Planejamento destinado a homens públicos e administradores, realizado em abril dêste ano em Santos
com a organização do Núcleo do lAB-Dep. de São
Paulo daquela cidade e da Comissão de Planejamento do nosso Departamento.
Os promotores e patrocinadores da iniciativa foram o Centro de Estudos
"Saturnino de Bríto" da Sociedade de Engenheiros
de Santos e a Sociedade de Amigos da Cidade daquela localidade.
Desempenharam ativo papel nos
trabalhos exigidos os colegas do Núcleo de Santos,
Anibal M. Clemente e José O. Troncoso e pela Comissão de Planejamento do Dep. de São Paulo, o
arq. Luis Saia. Em próximo número de nosso Boletim teremos ocasião de fornecer noticiário com maicres detalhes a respeito, de vez que o curso encontrou grande :repercussão.

NOVA

COMISSÃO

DE PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTAL
Acaba de ser fundada no Dep. do Rio Grande do
Sul a sua Comissão de Planejamento, iniciativa que
é recebida com grande entusiasmo por todos os
arquitetos do lAB. A nova comissão tem como coordenador o arq. Demétrio Ribeiro e inicia as suas
atividades com uma semana de estudos sôbre Legislação e Planejamento.
A Comissão de Planejamento do Dep. de São Paulo, tomando conhecimento
da iniciativa do Dep. do Rio Grande do SuL manifestou aos colegas gaúchos a sua satisfação através
do seguinte telegrama dirigido ao arq. lrineu Breitman, presidente daquele Departamento:
"Comissão de Planejamento Dep. de S. Paulo envia colegas gaúchos caloroso apoio Semana Estudos Legislação Urbanismo, esperando receber cópia
debates interessante tema - Luis Saia."
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publicação

POSSE

DA NOVA

DIRETORIA DO ASDOP

Realizou-se em 11 de março dêste ano, no auditório do lAB-Dep. de São Paulo, a posse dos diretores recém eleitos do ASDOP.
A Associação dos Servidores da Diretoria de Obras
Públicas, é entidade que representa os funcionários
daquela Diretoria da Secretaria da Viação e Obras
Públicas.
Em recente Assembléia, engenheiros e
arquitetos elegeram a nova diretoria da ASDOP,
assim constituida: Presidente, Alberto van Langendonck; vice-presidente geral, Lúcio A. S. Pizzoti; 1.0
secretário, João Silveira; tesoureiro geraL Dilermando Toledo Dias; 1.0 tesoureiro, Jorge Salomão; diretor
social, Mário Lorenzetti; Conselho Fiscal: Diva Ricardino, Emilio Cancelli, Francisco de Paula Seixas
Pereira e Nilson Pereira Lopes.
Conselho Deliberativo: Eurico Freitas Marques,
Francisco N. D'Avila Iúníor. José Carvalho, Marnio
Cruz, Moacyr de Freitas, Pantaleão A. Trocolli, Pedro Lombert. Renato B. Fontana e Victor Averback.

PRÊMIO

AMBIENTE

Encerrou-se em 30 de obril, êste ano excepcionalmente prorrogado por um mês, o prazo para inscrição ao Concurso Nacional para Desenho de Móveis
Contemporâneos, promovido pelo lAB-Dep. de São
Paulo e Ambiente-indústria
e comércio de móveis.
O número de inscritos alcançou o número de 59 arquitetos associados do lAB de São Paulo, Rio Grande do SuL Rio de Janeiro e Pernambuco.
O resultado do concurso será divulgado até o dia 30 de
junho na sede do lAB.

do Grêmio d a Faculdade

de Arquitetura

e Urbonismo de São Paulo

Acaba de sair a primeira de uma série de publicações que o Grêmio da
Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade
de São Paulo se propõe
realizar sôbre Arquitetura.
Depoimentos
1, constitui uma iniciat.va
que
merece todo o apoio, e que demonstra o interêsse e a clareza com que osdirigentes do GFAU, através de se.u Centro de Estudos Brasileiros,
enfrentam
a
questão do aprofundamento
do estudo da Arquitetura
Brasileira.
Seguindo a
difícil trilha que tornara
o seu Grêmio conhecido pelas publicações
sôbre
Arquitetura
Brasileira,
arduamente.
editadas
com seus próprios
recursos,
os
estudantes
da FAU colocam agora aos estudiosos uma série de importantes
peças para a compreensão da formação da Arquitetura
Contemporânea
Brasileira. A publicação ocorre em momento em que crescem as necessidades de investigação, interpretação
e análise crítica de nossa Arquitetura
que atinge atualmente a fase da definição legal de seu campo de. atuação.
Pelo valor da matéria
contida, os depoimentos dos profissionais e intelectuais
que o clichê ao lado .reproduz, pelo carinho e elevado nível com que foi elaborada, a publicação ganha
a merecida aceitacão nos meios culturais brasileiros.
A apresentação
de Depoimentos foi feita "pelo arq, Jnaquim
Guedes; à fre.nte do Centro de Estudos
Brasileiros está o acadêmico Benedito Lima de Toledo e o Iay-out foi feito por
Ludovico Martino e Benedito Lima de Toledo.
.
A publicação encontra-se
à venda no Grêmio da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, à rua Maranhâo 88-São Paulo, e na sede do IAB-Dep.
São Paulo,
à rua Ben.o Freitas 306. Os pedidos de fora da cidade de São Paulo devem ser
encaminhados
ao Grêmio da Faculdade de Arquitetura
e, Urbanismo.
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DISCURSO

PROFERIDO PELO ORADOR

DA TURMA DE 1959 DA FAUUSP
PAULO DE MELLO BASTOS

É no estudante
em geral, no estudante
universitário
e.m particular,
que a Nação inverte talvez o seu mais
precioso capital.
É nele, como profissional,
que o país espera estribar
a maior parte de seus esforços no sentido de um melhor
futuro;
atravez dêle orientar
o seu de.senvolvimento;
pois quase que exclusivamente
êle possuirá os conhecimentos e a cultura que chegado o momento se farão
nece.ssários.
E é por têrmos disso profunda
conciência, que, em
nossa derradeira
manifestação
como es.udantes, primeira como profissionais,
nos propusemos
deixar um depoimento que fôsse a prestação de contas de nossa atividade. estudantil,
a profissão de fé de nosso trabalho
como arquitetos.
Cedo, no decorrer de nossa vida universitária,
começamos a perceber as contradições
a que estavam submetidos os cursos universitários
e dentre êles o de arquitetura.
As necessidades para um estudante de arquitetura
de
uma elástica formação de caráter eminentemente
cultural, além de técnico, não encontravam
saíisfação integral num currículo quase sempre de feição marcadamente acadêmica, em grande parte transposto da Escola
de Enge.nharia, de onde a FAU tivera origem.
A ausência de ligação entre as Cadeiras Artísticas e
Técnicas, impedindo que se obtivesse a necessária unidade do curso, indicavam que faltava uma clara formulação dos objetivos a que êle se propunha.
Devidos em grande parte à recente existência da FAU
como escola autônoma, apresentando
uma série nova de
inusitados problemas
de ensino, tais defeitos serviram
porém para definir os obstáculos iniciais com que nos
teríamos de defrontar.
Por outro lado a insistência e ardor da discussão não
só dos problemas profissionais, como dos problemas gerais do País com os arquitetos, os professôres e os outros
estudantes, acabaram por completar o quadro da responsabil.dade que a partir daí, passou a nos atingir.
A reponsabilidade
da luta.
E, desde logo, duas perspectivas
se abriram.: de um
lado a das reivindicações
pela melhor ia do ensmo, liga
das estreitamente
à luta pelo reconhecimento
e estabilização profissionais,
de outro a da constante vigilância e
atenção pelos problemas de âmbito nacional.

Vimos então, que a vida universitária,
exigia muito
mais de nós do que uma simples participação burocrática, regulamentar
e rotineira nos estudos.
Era necessário que uma grande parte de nossos esforços fôsse empregada em indagar das causas das deficiências do curso, em estudar e. propor soluções, em promover
a movimentação que dissipasse a atmosfera de inércia que
incessantemente
nos ameaçava envolver.
Era preciso também, que com o olhos e os ouvidos
abe.rtos, com a sensibilidade
aguçada, estivéssemos
preparados para claramente perceber os rumos que política
e econômicamente
o País tomava, a fim de que pudéssemos contribuir quando fôsse necessário com a nossa parcela de trabalho.
Ao lado de tudo isso, ainda, careciamos de uma intensa
complementação
cultural ao currículo, face às exigências
que as ilimitadas
possibilidades
profissionais
apresen·~avam.

Aceitamos de bom grado tal responsabilidade,
não nos
furtando aos sacrifícios que ela nos impunha.
E, pensando assim retribuir,
da maneira mais franca
e leal à confiança em nós depositada, Iançamos nos à
luta com tôdas as armas ao nosso alcance;
através de uma atividade constante pelo Grêmio,
pelas assembléias de alunos, pelos congressos, pelo debate
franco com coegas e professôres, sempre. que oportuno;
- pela greve, quando necessário,
e, principalmente,
sempre
- pelo trabalho escolar intenso.
Sabíamos que a nossa melhor formação
e o maior
endôsso a qualquer dos nossos propósitos, seriam obtidos especialmente
por uma grande dedicação ao trabalho escolar e pela qualidade dos resultados conseguidos.
Foi isso o que pensamos e. o que f'izcmcs.
Assim transcorreu
uni versi tária.

o instante

que nos coube

No entanto, usando da frase célebre, hoje
estudantes que ficam: "não lutamos tanto
ríamos mas sim tanto quanto ousamos,
usássemos mais e mais à medida em que
mos".

na vida

diríamos aos
quanto devese be.m que
amadurecia-

Fizemos pouco; a êles resta muito o que fazer.
De imediato assinalaríamos
dois aspectos merecedore.s de atenção:
Particularmente,
no ensino de arquitetura
deverão ser
estudados e debatidos os novos problemas
que certamente surgirão com a instalação na FAU do curso de
urbanismo,
apesar de. têrmos a esperança
de que êle
realmente venha a atender à demanda profissional criada pelo desenvolvimento
do País - tendendo à fusão
com o curso de arquitetura,
impedindo que o urbanismo
seja absurdamente
encarado como uma profissão à parte
ou uma especialização
da arquitetura,
assegurando
exclusivamente
ao arquiteto uma de suas legitimas e específicas atribuições.
Dentro do ensino em geral será necessário apoiar e
intensificar a campanha já encetada contra o atual projeto de lei das diretrizes e bases da educação, a fazer da
elaboração do plano nacional de ensino que de há muito
as condições populacionais,
políticas, econômicas, culturais do País vêm exigindo.
Dêsse embate já estaremos ausentes como estudantes,
porém já presentes como arquitetos.
Nosso trabalho
profissional
come.çará no ano que
surge como o decisivo para a definitiva ratificação dos
anseios de desenvolvimento
do País.
Se por um lado, a mudança para a nova capital se
tornará a expressão máxima daqueles anseios, por outro,
o resultado das urnas dirá da compreensão
e, aceitação
por codo o povo brasileiro,
dos altos objetivos que o
País se propos e tem lutado por atingir.
Temos conhecido dia a dia, cada vez mais, a tenacidade
com que se busca, em todos os campos de atividade., a
mais clara expressão
da realidade
brasileira,
as melhores soluções para os problemas que o conhecimento
dela nos traz.
Sentimos o quanto são inabaláveis
a vontade e a determinação
do País de romper as amarras que o subdesenvolvimento
e o imper ial.smo lhe impõem.
Sabemos qual a parcela
gigan.escas
da esplêndida
apressa por executar.
Estamos
bem.

que nos toca nas dimensões
tarefa que a nação hoje se

disp.ostos a cumpri-Ia,

ansiosos

por cumpri-Ia

A vida de atividade intensa. de trabalho árduo, de luta
contínua, de pesadas responsubtlidades,
que nosso futuro
nos apresenta, não nos amedronta.
Simplesmente
nos alegra.
Aceitá-Ia e vivê-Ia, significará
mente arquitetos.

têrmo-nos

tornado

real-
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CONGRESSO

DO CONSELHO

FEDERAL DE ENGE-

NHARIA E ARQUITETURA SôBRE REGULAMENT AçÃO PROFISSIONAL

É de conhecimento geral que o Conselho Federal
de Engenharia e Arquitetura, organismo de natureza autárquica criado com a incumbência de,
juntamente com os Conselhos Regionais, fiscalizar
a aplicação da legislação vigente sôbre o exercício profissional. programara
um congresso para
o estudo de ante-projeto de reforma da regulamentação das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Agrimensor.
Em reunião daquele Conselho, realizada em 14 de março do corrente ano, ficou estabelecida a data de início do referido congresso para
o dia 11 de julho do ano em curso.

Uma recente resolução sôbre a realização do Congresso, acaba de prorrogar a data da sua realização
para o dia 22 de julho próximo, data da sua instalação, na cidade do Rio de Janeiro.
Os arquitetos deverão caminhar unidos para o
Congresso, juntamente com engenheiros e engenheiros-agrônomos, apoiados nas diretrizes que lhes deram o memorável Congresso da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, realizado no Rio
de Janeiro em outubro do ano que passou.
Em
hipótese alguma poderão ser aceitas pela classe
qualquer subestimação da contribuição dada por
aquêle conclave ao encaminhamento
da Regulamentação Profissional.
Antes até, engenheiros, arquitetos e engenheiros
agrônomos, em face do grande progresso feito, deverão estar preparados
para dar ainda maiores
contribuições no sentido de, através do Congresso
que se realizará, fazer aperfeiçoar ainda mais o
ante-projeto elaborado conjuntamente pela comissão de representantes das três profissões.
O CONFEA fêz publicar o seu Boletim contendo o
material sôbre o ante-projeto de Reforma da Regulamentação do Exercício das Profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Agrimensor, com as diversas contribuições assim apresentadas:
1 - Contribuição doCongresso de Conselhos Regionais de Engenharia e
Arquitetura;
2 - Contribuições de Conselhos, Escolas e Faculdades, e Entidades reconhecidas pelo
Conselho Federal; 3 - Contribuições da Federação
Brasileira de Associações de Engenheiros e outras
entidades.
Um exame de todo o material enfeixddo no Boletim, evidencia a importância, sob todos os pontos
de vista, da contribuição dada pelo Congresso de
Associações de Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros-Agrônomos, promovido pela Federação Brasileira
de Associações de Engenheiros, com destacada participação do IAB.
Ilustrando a importância do papel do IAB no encaminhamento de uma reforma da legislação profissional das profissões das quais depende o desenvolvimento técnico e científico de nosso País, transcrevemos aqui a resolução n.? 9, aprovada pelo

Congresso de Associações de Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros Agrônomos, que constitui um
aplauso ao Instituto de Arquitetos do Brasil, e que
consta do material divulgado pelo CONFEA sôbre a
regulamentação ao profissional. em seu Boletim:

IX -

Aplauso ao Instituto de Arquitetos do Brasil

Os engenheiros participantes do Congresso deliberam que a Mesa dirija moção de aplausos ao Instituto de Arquitetos do Brasil. pelo alto espírito de
colaboração demonstrado por sua delegação a êste
certame.
A posição dos arquitetos em face ao problema
vem inexoràvelmente ganhando cada vez mais o
reconhecimento da sociedade brasileira, porque representa, realmente, uma necessidade inadiável para o progresso do País.
Relações Internacionais
REUNIÃO DA UIA SôBRE
PROFISSIONAL

EXERCíCIO

Participação de representantes

do Brasil.

Estêve em Madrid, representando
os arquitetos
brasileiros em uma reunião da União Internacional
de Arquitetos que tratou do Exercício Profissional. o
arq. Eduardo Corona, profissional de arquitetura em
São Paulo, membro do Conselho Diretor do IABDep. de São Paulo, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, professor da Faculdade de Arquitetura da
Universidade Mackenzie e membro do CREA 6.a Recnco,
Levou à importante reunião da organização
mundial de arquitetos, à qual o Brasil está filiado
através do IAB, a grande experiência dos arquitetos brasileiros sôbre o assunto, tendo trazido uma
aprovação para a campanha que pela; regulamentação da profissão de arquiteto vêm desenvolvendo os
arquitetos no Brasil através do IAB.
É com real interêsse que os arquitetos brasileiros
participam de uma reunião internacional com o fim
de tratar do Exercício Profissional, em uma situação
em que a própria UIA passa a emprestar grande
importância ao assunto.
É importante ressaltar a ajuda que o govêrno brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores,
vem emprestando ao IAB no sentido de levar às
reuniões internacionais de arquitetura a representação do Brasil.
X CONGRESSO

PANAMERICANODE

ARQUITETOS
""""

Realizar-se-á em outubro dêste ano, em Buenos
Aires, por ocasião das comemorações do 150.° aniversário da Revolução de Mayo, o X Congresso
Panamericano de Arquitetos, promovido pela Federação Panamericana das Associações de Arquitetos.
O IAB, de acôrdo com o convênio assinado com a
Sociedad de Arquitectos Mexicanos, estudará com
aquela entidade a forma de melhor participação nos
trabalhos do Conçrresso, e envidará todos os esforços para que a representação brasileira seja das
mais significativas.
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CONVÊNIO

Fotom-atta
fpita 1)0 r ocnslão
do :111116<:0 ofei-ectdo
pelos arquiteto!":
puultstas
aos seus colegas
argentinos.
Ao lado do presidente
de
nosso Departamento,
o a1'<1. F1'ederico
A. Ugur te, presidente
do
Comrtê
de Orga n ízação do X Conrn-esso
Paname rtca no de Arqu itetos e da Fedf'l'ct(~ão Pauumeríca
na de Assoclncões
de Arquitetos.

Temário do Conqresso
Tema Geral: "O arquiteto frente aos problemas da
habitação humana".
Sistemas: 1 - "O que se tem feito" - Análises
retrospectivas das conclusões em
Congressos anteriores.
Alcance
das conclusões anteriores sôbre as
Escolas de Arquitetura, sua própria obra educativa e corpo docente.
2
"Com que íczê-lo" - Novos materiais e métodos.
3
"Como Iczê-lo" - Sistemas de organização administrativa e financeira que façam accessíveis as soluções.
4 - "Onde fazê-lo" - A colocação do
problema no campo do planejamento.

MEXICANO-BRASILEIRO

O presidente do r. A. B. designou a Comissão Executiva do Convênio Mexicano-Brasileiro de Arquitetos, assim constituida: Lygia Fernandes e Salomão
Tandeta, do Rio, Leo Ribeiro de Morais e Oswaldo
Corrêa Gonçalves, de São Paulo, um representante
da Confederação Nacional das Indústrias, 2 representantes do Ministério das Relações Exteriores, sendo um do Departamento Político e Cultural, ou diretamente da Divisão Cultural, e outro do Departamento Econômico, ou seja, da Comissão de Cooperação
Técnica e Econômica; 3 industriais convidados pelo
Instituto de Arquitetos.
De acôrdo com o Convênio assinado, os presidentes das duas entidades deverão presidir as Comissões dos seus respectivos países. No entanto, para
facilitar os trabalhos e dar-lhe plena autonomia, o
sr. presidente designou o arquiteto Vilanova Artigas,
vice-presidente do Conselho Superior, para seu vicepresidente Executivo, tendo como substituto o arquiteto Carlos Frederico Ferreira, e para secretário da
Comissão, o diretor da Divisão Nacional de Relações
Públicas, Promoções e Assuntos Internacionais, arquiteto Flavio Leo da Silveira.
Primeira reunião

da Comissão

Já se realizou uma primeira reunião da referida comissão, sob a presidência do arq. J. Vilanova Artigas, no dia 17 de maio, à noite, na sede do IABDep. de São Paulo. Compareceram à reunião os seguintes membros da comissão: arquitetos Flávio Leo
A. da Silveira e Salomão Tandeta, do Rio de Janeiro;
Oswaldo Correa Gonçalves e Leo Ribeiro de Moraes,
de São Paulo.
De acôrdo com o convênio firmado entre os dois
países amigos, uma troca de exposições sôbre Arquitetura deverá se realizar. O México já nos enviou
..4.000 anos de Arquitetura", mostrada no Rio de Janeiro, a atualmente em nosso Departamento a espera
de oportunidade para ser montada. Conforme já se
divulgou pela imprensa, uma exposição brasileira
será realizada na Cidade do México, em novembro
vindouro, dentro das comemorações da independência mexicana e do 50.0 aniversário da Revolução
Mexicana. Importante, também, assinalar o convite
feito a três indústrias brasileiras fabricantes de materiais de construção para, símultôneornenta
com a
exposição de arquitetura, na Capital Mexicana. realizarem mostra de produtos por elas fabricados.
PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA
PLANEJAMENTO DA UIA

Fotografia
feita ))01' ocasião da assinatura
do Convênio 1\IexicanoBrasileiro
de Aiquttetos,
110 Rio
de .Ian eí ro, quu n do da visita do
Pi-estdente
A. Lopes 1\Iat.eos ao Brasfl. Vêem-se nela, () presrdent«
Ary Garcia Roza ladeado
pelo Embaixador
Manuel
Pio Correia,
chefe do Depar-taureuto Político e Cultural
e pelo Ministro Antonio
Azeredo
da Síf ven-a, vendo-se
ainda, os arquitetos
Paulo Anturres
Htbeno,
Eduardo
('01'OU3, Olavo Hedig de Campos
e Luis Saia.
Do outro Iarlo, não focalizados
,o vice-pr-esidente
Vilanoya
Artigas,
ladeado
pelo Conselheiro
'''Iademir
l\lurt.inho,
chefe da Divisão
Cultural
e pelo DI'. Murillo
Belchior,
presidente
do IBEU, e os
Piacqurtetos
'Vitt Olaf Prochutlc,
Flavio
Leo A. da SiLveira e ()
jornalista
Caio Pí nhetro
da sala
de Imprensa
<10 Ttamm-aty.

COMISSÃO

DE

Foi indicado para representar o Brasil na Comissão de Planejamento da UIA, cuio reunião se realizou na Ilha Majorca-Espanha, o arq. Henrique Mindlin. conhecido pela sua experiência profissional e
pela autoria de compêndio sôbre a Arquitetura BrasiÍeira. O membro titular do Brasil nessa importante
comissão da UlA é o arquiteto paulista Luiz Icnócio
R. de Anhaia MeIo, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Centro de Pesquizas e Estudos Urbanísticos da Universidade de São Paulo,
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professor de Urbanismo daquela Faculdade e Membro da Comissão do Plano Diretor da Cidade de São
Paulo. Em vista de inúmeros afazeres que o prenderam na ocasião em São Paulo, o prof. Anhaia Melo
viu-se impedido de participar da reunião da DIA. O
arquiteto Henrique Mindlin tendo participado dos
trabalhos da Comissão cuio importância assume papel cada vez maior no mundo contemporâneo, de
volta ao Brasil fará um relatório das decisões tomadas naquela importantíssima reunião.
O Instituto
de Arquitetos do Brasil, através de sua Comissão de
Relações Internacionais, também neste caso pode
cumprir a sua missão de dar ao Brasil a sua representação exterior nas reuniões de Arquitetura e Planejamento, graças à compreensão que sôbre o assunto vem demonstrando o Ministério de Relações Exteriores do Brasil.
RECEPÇÃO A ARQUITETOS MEXICANOS
A delegação de arquitetos mexicanos que veiu
ao Brasil por ocasião da inauguração de Brasília,
representando os arquitetos daquele país irmão, e
da qual participou o presidente da Sociedad de
Arquitedos Mexicanos e do Colégio Nacional .de
Arquitectos de México, foi recebida em São Paulo,
na sede do IAB, de volta de Brasília, com um coktoil, do qual participaram muitos arquitetos de São
Paulo.
UNIÃO INTERNACIONAL
6.a Assembléia

DE ARQUITETOS

Ordinária

De 23 a 24 de setembro de 1959, reuniu-se em
Lisboa a 6.a Assembléia Ordinária da DIA, com a
presença do presidente, vice-presidente, secretário
geral, tesoureiro, todos os membros do Comitê Executivo, e dos 60 representantes dos países membros
da UIA, bem como dos observadores de muitas organizações internacionais: UNESCO, Bureaux International du Travail, Conseil Internacional du Batiment, Conseil Internacional de Ia Musique, etc ..
Não estiveram representadas as Secções: Brasil, Colômbia, Israel, Líbano, Filipinas e Venezuela.
As
Secções da Argentina, Coréia, Uruguai e Tunísia justificaram a sua ausência.
Principais

resoluções

da Assembléia

Foram as seguintes as questões submetidas à
consideração e aprovadas pela Assembléia:
a) A proposta de redução de 100 para 50 do número de arquitetos para a formação de novas Secções, aceita por unanimidade.
b) Foram aceitas as novas Secções (Colômbia,
Viet-Nam e Luxemburgo) e as transformações levadas à Comissão Executiva (distinção entre as Secções da República Federal Alemã e República Democrática Alemã; transformação da Secção NorteAfricana nas duas Secções independentes de Marrocos e Tunísia, integrando-se a Algéria na Secção
Francesa).
c) Aumento do número de delegados à Assembléia
do México e Escandinávia para 2 e 4, respectivamente.

Reunião

das diversas

comissões

para o ano de 1960

Urbanismo - l ." semana de maio, Ilha Majorca.
Exercício da Profissão - 2.a semana de maio, em
Madrid. Construções Esportivas - julho, em Roma.
Construções Escolares - 4 a 9 de julho, na Bulcória. Habitat - 10 a 16 de julho, na Hungria. Saúde
18 a 24 de julho, na URSS. Pesquisa - 31 de
ocrôsto a 3 de setembro, em Roterdam. Comissão de
Urbanismo - de 12 a 17 de setembro, em Stocolmo.
Comissões de Formação e de Exercício Profissional,
2.a quinzena de setembro ou início de outubro, no
Chile.
Colóquio sôbre salas de espetáculo, outubro, em Berlim. Concursos Internacionais, dezembro,
na Iuguslávia.
Atividades

das Comissões

de Trabalho

Uma nova comissão foi criada em 1958, a Comissão de Construções Esportivas. Embora já se tivesse
sugerido a criação de novas comissões, como a de
aeroportos, construções industriais, construções hoteleiras, etc., os esforços se concentram nos trabalhos
das já existentes, cuios relatórios foram apresentados à Assembléia.
São elas: Comissão de Exercício da Profissão (Joseph Moutschsn), Comissão de Formação Profissional (R. J. Gardner-Medwin), Comissão de Urbanismo
(André Gutton), Comissão de Construções Escolares
(Jean Pierre Vouqo), Comissão de Construções Esportivas (Jerzy Hryníewiecki), Comissão de Saúde
(Donald Goldfinch), Comissão do Habitat e Pesquisa (J. P. Vouço).
(Continua no próximo número)

SEMANA DA ARQUITETURA
EM MINAS GERAIS
A "Semana da Arquitetura
em Minas Gerais", que terá
caráter educativo, de estudo e de divulgação, será realizada no mês de setembro, durante a "Semana da Pátria",
sob o patrocínio
do Instituto
de Arquitetos
do Brasil,
Departamento
de Minas Gerais, em colaboração
com a
Escola de Arquitetura
da Universidade. de Minas Gerais,
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
e do Museu de Arte de Belo Horizonte.
Esta Semana constará de:
I - SALÃO DE EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE
ARQUITETURA
,
a - Fotografias
de obras de Arquitetura
contemporânea
realizadas em Minas Gerais;
b - Fotografias
de obras de Arquitetura
colonial em Minas Gerais;
c - Trabalhos de Composição de Arquitetura,
de alunos da Escola, concorrentes a seleção,
julgamento
e premiação.
II - CONFERÊNCIAS
a - Conferências e debates sôbre Arquitetura;
b - Estudos e debates sôbre o ensino da Arquitetura.
III - PROJEÇõES
a - Projeção de filmes de interêsse da Arquitetura.
DOAÇÃO

DE TERRENOS AO DEPARTAMENTO
DE
MINAS GERAIS DO I. A. B.
Foi assinada, no dia 30 de abril último, pelo Exmo. Governador
do Estado, dr. JosVFrancisco
Bias Forte.s, a
escritura de posse definitiva dos terrenos que- compõem
uma área aproximada
de 7.000 metros quadrados, com
frente para a Avenida Amazonas, no Bairro da Gemeleira, doados ao I. A. ·B. de Minas Gerais.
Os referidos
terrenos destinar-se-ão
à instalação do Museu de Arquitetura, da Casa do Arquiteto e de um Núcleo de Estudos.
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Comissão de Planejamento

D E

CURSO
EM

PLANEJAMENTO

SANTOS

arq. Guaracy Pirtieniel
Encerrou-se no dia 3 de junho próximo passado,
em Santos, o Curso Intensivo de Planejamento organizado pelo Núcleo de Santos do Instituto de Arquitetos do Brasil.
O Curso ora concluído foi patrocinado pela Sociedade Amigos da Cidade de Santos e Centro de Estudos "Scturníno de Bríto", da Associação dos Encrenheiros de Santos, organizado e dirigido pelo Núcleo
daquela cidade e Comissão de Planejamento do
Instituto de Arquitetos de São Paulo.
É de se destacar a solicitação constante da Comissão de Planejamento do L A. B. para a realização
dos Cursos de Planejamento.
Recorde-se que a primeira tentativa realizada nesta Capital, no ano passado, foi de iniciativa do próprio L A. B. Aproveitou-se a experiência para levar o Curso diretamente aos
interessados, realizando-os em localidades cabeças
e chaves de regiões do Interior.
Embora não podendo atender a todos os pedidos,
principalmente por faltas de datas, ainda assim o
L A. B. levou o Curso às regiões da Alta Paulista e
da Baixada Santista, através das cidades de [oboticabal e Santos.
O Curso Intensivo de Planejamento não visa a formar ou sequer a preparar urbanistas. Não se trata de
teorizar leigos em planejamento, mas sim de "municiar de informações a respeito dos problemas de
planejamento os senhores prefeitos, vereadores, candidatos a êsses postos, líderes sindicais, pessoas ligadas aos serviços públicos."
'
Por essa razão o L A. B. tem atendido aos pedidos
que lhe são feitos, isto é, organiza os cursos na razão do interê~se que tem despertado.
É o caso do
curso de Jaboticabal que atendeu a solicitação do
sr, Prefeito Municipal daquele Município e contou
com a participação de elementos do município e de
outros vizinhos. É o caso, também, do curso ora encerrado em Santos, patrocinado por duas entidades
altamente representativas, quais sejam, a Sociedade
Amigos da Cidade de Santos e Associação de Engenheiros, do mesmo Município. Neste último caso,
tem-se a creditar ao L A. B. o interêsse dos municípios vizinhos, de Cubatão, Guarujá, São Vicente, Itanhaem e Mongaguá, também presentes na manifestação.
Vai além o Curso de Planejamento do Instituto de
Arquitetos, no atendimento a êsses pedidos: a par de
ncções gerais, contidas em itens específicos de estudos, as aulas comportam estudos particularizados
das regiões onde são realizados.
CURSO
DE
EM
PRES1DENTE

PLANEJAMENTO
PRUDENTE

O interêsse pelo Curso é demonstrado pelo número
de pedidos feitos para sua realização em municípios
çl.e~osso Interior, pedidos êsses apresentados por re-

presentantes das entidades mais diversas, tôdas interessadas nos problemas urbanísticos de suas regiões. Ainda agora recebeu a Comissão de Planejamento do L A. B. ofício assinado pelo sr. Presidente
da Câmara Municipal de Presidente Prudente, dr.
Francisco Lopes Corrêa, vazado nos seguintes têr:.TIOS:

"Cumpre-me o dever de levar ao conhecimento de
V. Excia. que, esta Edilidade por indicação do nobre
8dillppo \tvatanabe, tem a honra de fazer um convite
à digna Comissão de Planejamento do Departamento
de São Paulo do Instituto de Arquitetos, do Brasil, a
realizar em nossa cidade um "Curso de Planejamento", nos moldes dos que foram realizados, com pleno
êxito, em diversas cidades de nosso Estado."
É oportuno transcrever também a indicação original do vereador Ippo Wotonobe, denunciadora que
é da repercussão e atualidade do Curso:

"Considerando a necessidade de esclarecer com
informacões a respeito dos problemas de planejamento, os homens públicos, vereadores, líderes sindicais, dirigentes de entidades de classe, pessoas
ligadas aos serviços públicos; considerando o êxito
de diversos cursos de planejamento promovidos na
Capital e no Interior (por exemplo, Jaboticabal e Santos), pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, assessorado pela Comissão de Planejamento do Departamento
de São Paulo; considerando que a promoção de um
curso de planejamento virá dar idéia exata do que
seja a instituição de Plano Diretor da Cidade, dos
benefícios e vantagens que proporciona, e, considerando que virá consolidar a opinião pública favorável à instituição de tal plano com visivel reflexo
nas fôrças vivas e atuantes da cidade, indico à douta
Mesa, promova entendimentos com o L A. B" da possibilidade da realização de um Curso de Planejamento em Presidente Prudente, nos moldes dos que foram
realizados em São Paulo, Jaboticabal e vem sendo
realizado em Santos".

COMPONENTES
MENTO

DA

DO IAB -

COMISSÃO

DE

PLANEJA-

DEP. S. PAULO

São os seguintes os elementos que, integrando a
Comissão de Planejamento, vêm desempenhando
um trabalho constante, profícuo e responsável nessa
importante comissão: arquitetos Luis Saia, Joaquim
Guedes, Oswaldo Correa Gonçalves, Alfredo Paescni, Guaracy Pimentel, e mais recentemente, Leo
Ribeiro de Morais, Inocêncio Patrocínio, Heitor Ferreira de Souza, Gilberto J. Caldas e Carlos Milan.
Dada a importância sempre crescente do Planejamento em nossa sociedade, a Comissão encontra-se
sobrecarregada
de trabalho, tendo sido necessária
uma certa divisão de esforços, referentemente a
alguns assuntos que estiveram ou estão em pauta
na Comissão. Assim é que no caso dos telefones o
arq. Oswaldo Correia Gonçalves encarregou-se de
sua promoção. No caso do anel ferroviário, o arq.
Joaquim Guedes, e na organização dos cursos de
planejamento, o' arq. Luis Saia, coordenador da Comissão.

2."
E

ENCONTRO

DE

ESTUDANTES

ARQUITETOS

Realizou-se em abril dêste ano em Pôrto Alegre o
2.° Encontro de Estudantes e. Arquitetos, assembléia que
mais uma vez reúne estudantes e profissionais de Arquitetura, em um plano nacional de participação, para debater problemas de mútuo interêsse.
O 1.0 Encontro
de.sta natureza foi realizado na capital paulista em outubro de 1958, e, pelos seus resultados, pelo entrosamento
de opiniões e pelo aprofundamento
nos problemas do
ensino e da profissão, revelou a justeza da instituição
dêsse tipo de assembléia.
Êste ano o conclave teve o
patrocínio do CEUA, órgão dos universitários
da Faculdade de Arquitetura
da Universidade do Rio Grande do
Sul, e instalou-se em sessão solene que teve lugar no
dia 10 de abril, no anfiteatro daquela Faculdade, prolongando-se os trabalhos até o dia 15 do mesmo mês.
Os Diretórios Acadêmicos das seguintes Faculdades tiveram suas delegações presentes ao Encontro: Faculdades de. Arquitetura
da Universidade do Recife, da Universidade da Bahia, da Universidade de São Paulo, da
Universidade Mackenzie, da Universidade do Rio Grande
do Sul e Nacional de Arquitetura.
O Conselho Superior
do' IAB foi representado
pelo arq. Vilanova Artigas, e
os diversos Estados foram representados
pelos seguintes
arquitetos: Flávio Leo A. da Silveira, Jorge Moreira e
Wladimir Alves de Souza (Distrito Federal), Luis Saia
(São Paulo), Maurício do Passo Castro (Pernambuco),
Miguel Alves Pereira e Albert G. Ott (Rio Grande do
Sul).
Os seguintes professôres arquitetos participaram
do certame, representando
Faculdades
de Arquitetura
do País: Acácio G. Borsoi (F. A. da Universidade
do
Recife), João Francisco Andrade e. Milton Ghiraldini
(F. A. da Universidade
Mackenzie), Haroldo Cardoso
Lobo (Faculdade Nacional de Arquitetura),
Edgar Graeff
e Demétrio Ribeiro (F. A. da Universidade do Rio Grande do Sul).
O temário do Encontro versou sôbre: 1 - O Ensino de
Arquitetura.
2 - Atividades Profissionais.
3 - Atividades Universitárias.
Os trabalhos foram presididos pelo
arq. Irineu Breitman, presidente do Dep. do Rio Grande
do Sul do IAB e secretariados pelo arq. Albe.rt G. Ott.

Tomada de Posição
No Brasil, a atividade do arquiteto, bem como sua formação, foram entendidas a princípio como relacionadas
às belas artes.
Mais tarde, por fôrça especialmente de
uma legislação ainda vigente, foi a arquitetura
definida
como ramo ou especialização da engenharia
da construção.
No entanto, a moderna arquitetura
brasileira, que se
impôs ao país e ao mundo todo pelo arrôjo e valor das
suas criações, vem formulando, para servir de assentamento à sua atividade prática, um entendimento
novo
da atividade do arquiteto.
Êste é o profissional que,
no trato com os materiais, as construções ou as cidades
e regiões, se volta antes para o aspecto do planejamento,
propondo, além do arranjo espacial e material, soluções
de significado social e artístico.
Ê a falta de compre.ensão dessa atividade peculiar do
arquiteto que tem trazido, aos próprios arquitetos, mas,
especialmente,
aos outros profissionais, às escolas e à
sociedade em geral, confusões e incompreensões sôbre a
atividade profissional, daí resultando tumultos no ensino e na profissão de arquiteto, que emperram ou disto rcem a real e intensa colaboração que compete ao arquiteto dar ao país em favor do seu desenvolvimento
econômico e da sua independência
cultural e política.
Para que a arquitetura brasileira atenda à sua responsabilidade. nacional na hora presente, necessário se faz
que reivindique, por tôdas as formas, as suas condições
de independência
profissional, bem como que procure
comparecer em tôdas as situações, seja no trato de materiais de construção, ou de. cidades ou regiões, em que
a ausência de um bom planejamento em têrmos humanos,
funcionais e culturais, venha a constituir um desperdício

econômico uma ofensa ao ser humano ou uma subserviência cultural para a Nação.
Mais do que as condições de independência profissional
e do efetivo e correto comparecimento
em tôdas as situações a que deva atender, a arquitetura
nacional somente 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 independente
da cultura
nacional, interpretada
esta nas suas raízes históricas e
populares e defendida contra tôda a sorte de distorsões
espúrias e extemporâneas
a que está ela sujeita no
mundo de hoje.
A sustentacão dêsse clima de liberdade e de defesa do
patrimônio cliltural da Nação dependerá do entendimento
e solidariedade
que se mantenham
entre os arquitetos
brasileiros, especialmente através da unidade dos esforços dispendidos nesse sentido pelos alunos e professôres
das escolas de arquitetura
e pelos profissianais reunidos
no IAB.

Resoluções adotadas
As resoluções do 2.° Encontro Nacional de Estudantes
e Arquitetos, aprovadas na última sessão plenária foram
condensadas no manifesto abaixo:
O 2.0 ENCONTRO DE ESTUDANTES E ARQUITETOS,
constituido pela representação
dos corpos docente e discente das diversas Faculdades de Arquitetura
do País e
pelos Conselho Superior e Departamentos do Instituto de
Arquitetos do Brasil, para unificar as posições de luta dos
arquitetos e estudantes de arquitetura
nacionais, reafirmando a realidade das resoluçõe.s do 1.0 Seminário de
Ensino de Arquitetura e do 1.0 Encontro de Estudantes e
Arquitetos, considerando que:
a) O fato de maior relevância no panorama atual da
arquitetura brasileira é o desenvolvimento
da campanha
nacional por uma legislação profissional condizente com
o papel da nossa profissão no desenvolvimento
cultural
do País.
b) Surgem no setor do ensino diversas iniciativas tendentes a atualizar os processos de formação dos arquitetos, iniciativas que caracterizam
a desconformidade
generalizada do estudantado com a atual situação do ensino
e ao mesmo tempo revelam as possibilidades potenciais de
ser criado em nosso País um ensino de arquitetura
em
consonância com as exigências da atualidade.
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c) As deficiências do ensino da arquitetura
têm suas
raizes em fãtôres negativos que afetam o ensino superior
em geral e que se traduzem na insuficiência de recursos
mater.iais, na centralização
e na rigidez da atual estrutura legal do ensino.
d) No tocante ao ensino da arquitetura,
o atual currículo oficial, baseado na compartimentação
dos campos
do conhecimento
e alheio, em sua essência, ao conhecimento da arquitetura, representa, na atual etapa. o maior
obstáculo ao progresso do ensino.
Resolve:
1) manifestar
o SeU repúdio ao projeto de legislação
recentemente
elaborado pelo CONFEA em que são mantidas condicões inadmissíveis
de subordinacão
da atividade dos profissionais em relação às entidades de. natureza econômica ou comercial e que, negando o critério de
paridade na constituição do órgão incumbido de delimitar
os campos profissionais,
impossibilitaria
a unidade de
ação dos arquitetos, engenheiros e agrônomos em prol do
progresso de seus respectivos setores.
2) manifestar de público que a atual estrutura do ensino de arquitetura
no Brasil tornou-se, por fôrça de sua
obsolecência, incompatível com as necessidades de nosso
desenvolvimento
cultural.
3) indicar às autoridades do ensino superior a urgente
necessidade de ser substituido o esquema básico vigente
por uma legislação atualizada,
dotada da flexibilidade
necessária para permitir a aplicação de formas de ensino
condizente com as exigências especificas da nossa profissão, e com o ritmo de nosso progresso.
4) reafirmar
que o ensino da arquitetura
tem por finalidade a formação do arquiteto apto a desenvolver
a
sua atividade em todos os campos da arquitetura,
inclusive o desenho industrial, a decoração, o paisagismo e o
planejamento.

Repúdio à criação da Faculdade de Arquitetura de
Maceió
Embora sendo favoráveis à criação de novas faculdades
de Arquitetura,
em ambientes reputados
adequados, ao
tomar conhecimento da tentativa de fundar uma Faculdade de Arquitetura
no Estado de Alagoas, em têrmos
improvisados e precários, o 2.° Encontro manifesta o seu
repúdio a êste tipo de injunçâo menor no campo responsável pelo renome da arquitetura
nacional e previne
os poderes competentes
que os estudantes,
arquitetos e
professôres
de tôdas as Faculdades
de Arquitetura
do
País não poderiam tolerar, de. modo algum, o eventual
reconhecimento
oficial de tão empírica intromissão
no
preparo do profissional brasileiro.

Repúdio ao Projeto de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Na oportunidade de analisar o problema da regulamentação geral do ensino no País, se manifesta o 2.° Encontro,
contra o Projeto de Bases e Diretrizes da Educação Nacional, por entender que o mesmo representa uma perigosa e intolerável
intromissão
de interêsses
menores
numa atividade, que. reputa fundamental
para a cultura
e progresso do Brasil.

Apoio a Brasília
Manifesta o 2.° Encontro a sua confiança e apoia a
atitude do Govêrno brasileiro em construir e promover a
mudança da Capital do País para Brasília, certos de que
tal empreendimento
representa
uma afirmação positiva
da capacidade do arquiteto e do povo brasileiro no sentido de uma definitiva e completa afirmação nacional.

5) manifestar-se
contràriamente
aos cursos de post-graduação, por conduzirem ao desmembramento
do campo profissional da arquitetura,
negando a êste a sua condição essencial de disciplina comum a tôdas as formas da
atividade de projetar.

Voto de louvor e apoio ao IAB

6) reafirmar o pronunciamento
do 1.0 Encontro de Estudantes e Arquitetos sôbre a necessidade de serem promovidas e estimuladas as diversas modalidades
de complementação cultural do arquiteto, através de iniciativas
das escolas, dos IAB e das organizações estudantis.

Voto de louvor ao professor João Baptista Pianca

7) constituir um Grupo de Trabalho, integrado pelo arquiteto Demétrio Ribeiro, da comissão de Ensino do Conse.lho Superior do IAB e dos membros do Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura
da Universidade
do
Rio Grande do Sul com a incumbência de centralizar as
formulações sôbre as diretrizes da reforma de ensino, na
base das resoluções dêste Encontro.
8) incumbir aquêle Grupo de Trabalho de indicar ao
Conselho Superior do IAB a oportunidade
da convocação de uma reunião nacional, a fim de apreciar os resultados obtidos, efetivar as medidas aprovadas
neste 2.°
Encontro.

MOÇõES

APROVADAS

Repúdio ao Projeto de Regulamentação

Profissional

do CONFEA
Na oportunidade
de analisar os problemas enfrentados
pelo arquiteto brasileiro o 2.° Encontro resolve protestar
contra a tentativa
do CONFEA de torpedear
o projeto
de regulamentação
profissional elaborado pelo Congresso
de Engenheiros,
Arquitetos
e Agrônomos, realizado no
Rio de Janeiro, em agôsto de 1959, ao propor uma forma
de sobrevivência intolerável do artigo oitavo do decreto-lei 23.569, através do qual o profissional brasileiro se vê
impedido do livre exercício em sua atividade criadora.

Resolve o 2.° Encontro proclamar um voto de apoio à
ação do IAB na condução das lutas do arquiteto brasileiro
em prol de uma legítima regulamentação
profissional.

Ao estudar realisticamente
a situação do ensino de
arquitetura
nas diferentes faculdades do Brasil e reputar
a validade da contribuição recebida pelos que atualmente
são responsáveis pela condução dos problemas da formação do arquiteto brasileiro, resolve o 2.° Encontro manifestar um voto de louvor ao diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul, professor João Baptista Pianca, pela compreensão que externa
no trato dos problemas dos arquite.tos e estudantes
de
arquitetura,
criando nessa Faculdade um clima favorável
ao estudo, pesquisa e ensino de acôrdo com os altos interêsses do País.

Voto de louvor e apoio ao I Salão de Arquitetura do
Rio Grande do Sul
Considerando os diferentes esforços que, no plano nacional, contribuem para valorizar o trabalho dos arquitetos brasileiros, resolve o 2.° Encontro manifestar
um
voto de apoio e louvor ao I Salão de Arquitetura
do Rio
Grande do Sul como admirável expressão do trabalho do
arquiteto brasileiro e largo espírito de esfôrço progressista, proposto em têrmos de balanço e autocrítica.

Voto de louvor ao CEUA

o 2.° Encontro felicita e apresenta um voto-de louvor
aos colegas do Centro de Estudantes
Universitários
de.
Arquitetura
da Faculdade
de Arquitetura
da Universidade do Rio Grande do Sul, pela perfeita organização do
conclave que ora se realiza nesta Capital.
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CURSO

DE

TERMOLOGIA

E

ILUMINAÇÃO

PROMOVIDO

PELO

IAB

Com início no dia 2 e término no dia 27 de maio
do corrente ano, desenvolvendo-se em 8 aulas, o
enq. Eustáquio Toledo, ministrou, sob o patrocínio
do lAB-S. Paulo, um curso de Termologia e Iluminação Natural nas Construções.
O encr. Eustáquio
'I'oledo é instrutor na Escola de Engenharia de São
Carlos, tendo regido interinamente cadeira naquela
escola. Estagiou durante 14 meses nas secções de
Heating and Ventilation e Heat Transfer, da Building
Research Station da Inglaterra. Tendo, além do mais,
tomado contato durante viagens a diversos países
europeus com organismos de pesquiza da física das
construções, tornou-se autoridade na matéria de sua
especialidade.
O curso dado pelo prof. Eustáquio
de Toledo no IAB se desenvolveu segundo o programa:

o arquiteto, o engenheiro e a pesquisa tecnológica;
Termologia nas construções. O homem, o clima e a habitacão. Relacões térmicas entre o homem e o meio; Termolcgia nas construções.
Clima e micro-clirna
de um
local. A habitação e o micro-clima;
Termologia nas construções. Clima tropical
quente e úmido. A ventilação
na habitação;
Termologia
nas construções.
Clima tropical quente e sêco. A massa térmica na habitação; Iluminação natural nas construções. Nível de iluminamento
e
tipo de trabalho. Clima e luz diurna; Iluminação natural
nas construcões.
Cálculo do fator de luz diurna. Qualidade da ituminaçâo natural; Pesquisa Tecnológica e arquitetura.
Pesquisa pura e aplicada. O estudo em modelos.
Importância do Curso
A importância da matéria tratada no curso ressalta
da própria necessidade
que temos no Brasil de
urgentemente nos aparelhar
com organismos de
pesquiza de problemas ligados à construção. Organismos de pesquisa vivos e atuais,--da importância
e da organização dos que já existem em várias nações européias-,
que se aprofundem nos problemas
da física das construções e que se encarreguem de
encaminhar e de divulgar as suas pesquisas.
A
respeito, são do próprio proí. Eustóquio Toledo as
seguintes declarações:
"A criação
de novas formas
de. construir,
com o
abandono de técnicas já estratificadas,
tem resultado,
como era de se esperar, no aparecimento
de uma série
de problemas novo-s que precisam ser enfrentados
e solucionados.
Muitos dêsses problemas
são de origem
térmica.
Por outro lado, o grande vulto de obras destinadas a escolas, hospitais e fábricas impõe um estudo
mais acurado do problema
de iluminacão
natural
nas
construções.
Êsses dois tipos de. problemas,
aliás, estão
mtImamente
entrelaçados
e devem ser encarados simultâneamente,
sobretudo nas regiões quentes."
"Estamos convencidos de que a solução das inúmeras
questões surgi das na arquitetura
contemporânea
deve
ser encontrada
num trabalho
conjunto de arquitetos
e
construtores,
de uma parte, e dos institutos de pesquisas
e das Universidades,
de outra. Muitas dessas questões já
são estudadas
e pesquisadas,
entre nós, especialmente
as que se relacionam
com a estabilidade
das obras. Podemos exemplificar
com os trabalhos das seções de solos,

De cima para baixo: 1 Flagl'ante
da última aula; 2 - Momento
em que f'a la va , no encer-ramento
do curso, o a rq. Vilanova Ar-ttgas,
A sua esquerda
prof. Eustáquio
de Toledo, responsável
pelo curo
SO, e a arq. i\larlene
l'icarelli;
à direita o prof. Jesus M. dos Santos,
que falou em nome dos que fizeram
curso. 3 Os certificados
ue conclusão toram entregues a todos aquêles que obtiveram a
í'reqüêncta
exigida. No entanto, COll1 o objetivo de stmptiftcar
a
cerimônia,
foi sol ene nren te entregue
o certificado
a nm repcesentante dos que fizeram
curso,
prof. Jesus 1\1. dos Santos,
da
Escola de Agronomia
"Luiz de Q\leir6s".

°

°

°

°
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de fundações, de estruturas
e de concreto do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e com os trabalhos
sôbre estruturas
publicados pelos mestres das Escolas de
Engenharia.
Precisamo-nos
aparelhar
mais e mais, para
tentar dar respostas aos vários problemas existentes em
nossas construções.
O caminho para a solução das questões surgidas em nossa arquitetura
não pode ser encontrado nas recriminações
recíprocas entre os vários profissionais envolvidos no processo da construção, mas no
aparelhamento
dos nossos órgãos de pesquisa e na ação
conjugada
do pesquisadores
com os arquitetos
e engenheiros construtores."

Organização
Chamamos a atenção em primeiro lugar para o
grande interêsse despertado pelo curso, ao qual se
inscreveram cêrca de 70 interessados. O número de
aprovados entre arquitetos, engenheiros, professôres,
estudantes e industriais, foi de 52. Em segundo lugar
queremos registrar a eficiência da organização do
curso, que estêve a cargo de nossa colega Marlene
Picarelli. Tivemos, assim, ao fim da última aula, a
entrega dos certificados de conclusão do curso, em
cerimônia à qual estêve presente o vice-presidente
do nosso Departamento.

NOVOS

SóCIOS

DO IAB-DEP.

DE SÃO

PAULO

É bastante animadora para tôda a classe a constatação de que amplia-se consideràvelmente, nestes
últimos tempos, o quadro social de nosso Departamento. É a seguinte a relação de parte dos arquitetas cuios propostas foram aceitas pelei: Diretoria a
partir de agôsto do ano passado:

José Carlos de Campos Mello, Luiz Cesar da Silva,
Sérgio Giulietto, Helio Gomes Teixeira, Laerte Battaqlini, José Amaldo Píttom, Carlos Aecio Hemandez
Bailão, Natue Nomura, Claude Jeannet, Paulo Barbieri, Tolentino Ribeiro da Silva, Roberto Whitaker
Bergamini, Daniel Chequer, Ubirajara Motta Lima Ribeiro, Kazuo Maezano, Miguel Marialva Leite, Ecndio
Alberti, Paulo Antonacio, Mario Alfredo Reginato,
Luiz Ademaro Pinheiro Prezia, Antonio Carlos de
Macedo.
Existindo grande número de arquitetos recém
formados que encaminharam suas propostas à aprovação da Diretoria sem o registro do CREA, solicitamo-lhes que enviem o quanto antes à Secretaria os
referidos registros, ainda que provisórios.

ARQUITETO PAULISTA TRATA DE ARQUITETURA
E PLANEJAMENTO

NA IMPRENSA

DE RIBEIRÃO

PRÊTO
O nosso colega Roberto Whitaker Ber gamini, formado
pela FAUUSP, vem escrevendo, desde abril último, uma
série de artigos sob o título geral de "Arquitetura
e Planejamento", no jornal "O Diário da Manhã", da cidade.
de Ribeirão Prêto.
É com grande
satisfação que registramos
o fato, revelador que é da disposição com que os arquitetos
vêm
realizando
um trabalho
permanente
no sentido de dar
maior pe.netração
à profissão de arquiteto
no Brasil,
através do que se sente uma participação
e uma contribuição cada vez maior de nossos colegas.
Os artigos
publicados
pelo nosso colega Roberto Whitaker
Bergamini tratam de assuntos referentes
ao Planejamento
e
à Arquitetura,
evidenciando,
sempre, a estreita correlação entre ambos. Ao mesmo tempo que sempre expôem
e defendem os objetivos da classe de Arquitetos,
suas
idéias evidenciam
a necessidade
cre.scentemente
imperiosa de estar tôda e qualquer espécie de Planejamento,
Urbano ou Regional, a cargo de Arquitetos.
Os artigos
até agora publicados foram os seguintes:
1 - "Enfim, a Perspectiva
de uma Realidade".
07/4/60)
(Com relação ao desej ado Plano Diretor para Ribeirão Prêto.)
2
"A Participação
da População no Plano Diretor"
- (24/4/60).
3 - "A SAGMACS
como órgão de Pesquisas".
0/5/60) .
4
"A Profissão do Arquiteto" - (8/5/60).
5
6 -

"A Atividade
dos Assinadores
de Plantas".
15/5/60) .
"As Favelas Cariocas, nosso pior Cartão de Visitas". - (22/5/60).

* * *

Em seus três primeiros e últimos artigos, o arquiteto
aborda questões de Planejamento,
focalizando,
inicialmente, o caso de um Plano Diretor para a cidade de
Ribeirão Prêto, com vistas a um Planejamento
Regional.
Trata nêles sôbre o papel da população no Plano Diretor,
o problema da pesquisa no planejamento
e o problema
habitacional,
em São Paulo e Rio de Janeiro.
Enf'e.xando
as idéias contidas no artigo sob o título "Participação
da
População no Plano Diretor", assim se expressa:
"A divulgação mais completa possível dos propósitos
e esquemas do Plano é de suma importância:
rádio, televisão, imprensa, palestras, conferências,
entrevistas,
etc.
e, principalmente,
aquêle contato dire.to com o povo;
aquêle andar de bairro em bairro, de casa em casa, de
escola em escola."
Esclarecer
o máximo.
Só assim a população
estará
aparelhada
a contribuir
decisivamente,
porque
todos
sabem que apenas um grupo de legisladores
ou certa
facção da chamada classe dominante, interessada
política
ou econômicamente
neste ou naquele projeto, pouco ou
nada conseguirá quando seus propósitos vierem contra os
de uma coletividade
orientada
e ciente dos objetivos
comuns."

DELEGACIA DE BRASíLIA
A Profissão de Arquiteto
Em março do corrente ano realizou-se a cerimônia
de instalação da Delegacia de Brasília do IAB, com
sede na Quodrca 33, casa 114 da Fundação da Casa
Popular, naquela Capital. A Delegacia -tem na direção o arq. Wilson Reis Notto, que já teve oportunidade de representar os arquitetos de Brasília nas
reuniões preparatórias e no próprio Congresso da
Federação Brasileira de Associações de Engenheiros sôbre a Regulamentação Profissional, realizado
no ano passado no Rio de Janeiro.

Os artigos 4.° e 5.0 são dedicados aos problemas da profissão de arquiteto no Brasil. Do n.? 4, extraímos os seguintes trechos:
"Existe uma confusão generalizada,
por parte da grande maioria da População,
a respeito das profissões de
Arquiteto e de. Engenheiro.
No início dêste século, quando da instalação
das primeiras indústrias de construção, tanto no Rio de Janeiro
como em São Paulo, eram convocados os engenheiros
para a direção geral de obras de tôda a espécie, desde
os projetos até à execução e administração
dessas obras.
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o empreiteiro, que na maioria dos casos funcionava como
mestre de obras, era, geralmente, chamado de Arquiteto.
Posteriormente,
houve um hiato prolongado das atividades dêsses profissionais como "arquitetos",
devido,
principalmente,
ao grande número de engenheiros recém
formados pelas nossas escolas de Engenharia.
O Engenheiro
Civil, desde logo após a I." grande
guerra até à década de 40, desempenhou a profissão de
um "fact-totum",
projetando,
construindo, calculando e
administrando
uma quantidade
enorme
de tipos de
obras, desde simples residências até obras-de-arte,
ferrovias, reprêsas, hospitais, inclusive grandes obras de engenharia Municipal, freqüentemente
confundidas
como
obras de Urbanismo.
Somente de 10 ou 15 anos para cá, devido ao movimento renovador de nossa Arquitetura,
levado a efeito por
um grupo de Arquitetos paulistas e cariocas e, devido,
também, à boa repercussão de nossa Arquitetura
no exterior elo País, é que se começou a moldar uma nova
conce.pção dentro do meio profissional
da construção,
quanto às atribuições
precipuas
do Engenheiro
e do
Arquiteto.
Sob o tópico "As atribuições
profissionais
na construção", expõe as atribuições que diferenciam profissionalmente o Arquiteto
do Engenheiro,
e. a respeito da
atividade de projetação:
"É nessa fase, então, a do projeto, e, subseqüentemente na administração
da execução exata das proposições
do mesmo projeto que se exigem providências
mais
condizentes com a formação do Arquiteto."
E mais adiante sob o tema "As polêmicas que se
criam", prossegue:
"Geralmente,
quando se debatem êsses assuntos de
diferença profissional entre Engenheiros e Arquitetos, as
polêmicas degeneram, erradamente,
em disputa de hierarquia profissional.
O objetivo absolutamente
não é
êsse. Pelo contrário.
Trata-se de estabelecer uma confirmação de faixas profissionais, de maneira que cada
um venha a fazer aquilo que melhor o qualifica, segundo
a sua formação. O objetivo é proporcionar, a cada profissional a oportunidade dêle. fazer aquilo de que é mais
capaz."
"Estabelece-se,
assim, um "status" de necessidade recíproca entre as duas profissões.
Trata-se de tornar o
Engenheiro indispensável
ao Arquiteto e êste indispensável ao Engenheiro.
Aliás, é nessa base que muitos
escritórios modernos de Arquitetura
e Engenharia funcionam hoje, tanto em São Paulo como no Rio. É, apenas, a maneira ideal de se trabalhar conjuntamente."
Ainda a respeito da atividade profissional elo Arquiteto,
o artigo n.? 6 trata da questão dos "assinadores
de
planta".
"Como em tôdas as profissões, no entanto, a Engenharia e a Arquitetura
têm em seu quadro de profissionais,
aquêles poucos-relativame.nte
poucos-felizmente,
que
não agem segundo a boa ética desprestigiando
a classe e
tornando ainda mais difícil a compreensão, por parte elo
público, das reais atribuições dessas profissões, a Engenharia e a Arquitetura."
"É grande. a indignação,
em meio a essas profissões,
pela freqüência dos anúncios, publicados pela imprensa
de São Paulo, oferecendo emprêgo aos "assinadores
de
plantas".
E mais adiante:
"Que vêm a ser realmente êsses "assinadore.s"?
"Um atestado médico só poele ser lavrado e assinado
por um médico, diplomado e devidamente
registrado
como tal. Um medicamento só pode ter, como responsável pela sua fórmula um farmacêutico
formado
e
devidamente registrado pelos órgãos competentes.
Ora,
sabemos que são numerosos
os atestados falsos e. os
medicamentos
cujas fórmulas não são de autoria dos
que as assinam como responsáveis.
É o comércio fácil. E
bem sabemos o quanto lutam as nobres classes da Medicina e da Farmacologia contra certos colegas que. turvam
o seu prestígio."

"Da mesma forma, os projetos de Engenharia e de Arquitetura, para serem aprovados pelo órgão competente
.,-a Prefeitura-necessitam
da chancela de Engenheiros
e Arquitetos devidamente
diplomados e registrados perante essas entidades.
A mesma desonestidade se verifica então, quando alguns dêsses profissionais vendem sua
assinatura, sem terem sido autores ou responsáveis técnicos pelos mesmos projetos."
Transcreve o pronunciamento
do arq. Vilanova Artigas, na condição de vice-presidente
do IAB, a respeito
do problema, publicado na "Fôlha da Manhã", a 28 de
agôsto de 1959, terminando por fazer algumas sugestões
para a solução ela questão.
"Se os órgãos oficiais, aos quais compete, por meio de
nova legislação e rigorosa supervisão, sanar essa deformação profissional, não tomarem as providências
cabíveis no caso, só resta, em caráter precário, às classes
dos Engenheiros
e. Arquitetos proceder em sua defesa
própria, a um auto-policiamento
implacável."
E finalizando, após outras considerações:
"Por outro lado, nós, Arquitetos,
prosseguiremos
batalha da regulamentação
profissional, o que virá,
vez, sanar todos os inconvenientes
apontados."

PEDRA FUNDAMENTAL

DO EDIFíqO

na
de

DA FAUM

Realizou-se no dia 4 de maio do ano em curso o
lançamento da pedra fundamental do novo prédio,
agora em adiantado estágio de construção, da Faculdade de Arquitetura Mackenzie.
A cerimônia
que se deu às 9,30 horas da manhã, compareceram
autoridades, professôres e estudantes, funcionários e
a imprensa de nossa Capital, tendo na ocasião falado o proí. arq. José Esteves Kosuta.

ARQUITETO

BRASILEIRO NA COLôMBIA

Passou recentemente por São Paulo, onde entrou
em contato com seus colegas do IAB de São Paulo,
o arquiteto sulriograndense Jorge Neves, que está a
caminho de Bogotá, na Colômbia, onde permanecerá
cêrca de um ano com bôlsa de estudos do Centro
Interamericano de Ia Vivienda y Planeamento, mantido pela Organização dos Estados Americanos.
O arq. Jorge Neves formou-se pela Faculdade de
Arquitetura do Rio Grande do Sul, e interessado de
. longa data pela Arquitetura, vem trabalhando na
Prefeitura de Pôrto Alegre desde os tempos estudantis. Presentemente ocupa o cargo de chefe da
Secção de Estudos e Pesquisas da Divisão de Urbanismo daquela Prefeitura, e seu interêsse pelo problema da casa popular vem levando-o a manter por
longo período contatos com as mais importantes organizações nacionais e internacionais que tratam
do assunto. O Centro Interamericano de Ia Vivienda
y Planeamento chama-o agora para aperfeiçoar os
seus conhecimentos e absorver, através dêle, alguma
experiência brasileira no campo da habitação popular. Constitui motivo de grande alegria a presença
do arq. Jorge Neves na Colômbia para êste período
de estudos, particularmente para nós arquitetos paulistas nem sempre. bem aquinhoados pelos nossos
organismos oficiais com representações
desta natureza.
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RELATóRIO

DA REUNIÃO

DE ARQUITETOS

DA COMISSÃO

APRESENTADO

DE EXERCíCIO PROFISSIONAL

DA UNIÃO

PELO REPRESENTANTE DO BRASIL, ARQUITETO

INTERNACIONAL

EDUARDO CORONA

Trazemos, neste número de nossa revista, ao conhecimento da classe uma pe.ca de
importância, que é o Relatório elaborado pelo nosso colega Eduardo Corona, dando
conta aos arquitetos brasileiros dos trabalhos de que participou na reunião da VIA
sôbre. exercício profissional.
De importância pelo que êle traz de informações sôbre
os problemas da profissão de arquiteto no âmbito internacional,
e pela significação
do movimento encetado pela VIA, que volta assim as suas atenções para a prof'issionalização do arquiteto.
Os arquitetos brasileiros, cuja árdua luta pela regulamentação de nossa profissão já representa
uma considerável experiência, sabem sentir
com tôda a profundidade
a importância
da instituição dentro da VIA de uma Comissão encarregada do exame da questão do exercício profissional, ao mesmo tempo
que avaliam a significação da participação de representante
do Brasil nesses trabalhos. O arquiteto Eduardo Corona foi indicado para representar
o Brasil na VIA
pela Comissão de Relações Internacionais
do IAB Nacional.
O relatório que trouxe
foi encaminhado à Divisão Cultural do Itamarati e ao Conselho Superior do IAB.
Chamamos a atenção dos colegas para a exposição feita à classe, sôbre o desempenho
de sua missão em Madri, pelo arq. Eduardo Coro na em julho p.p. na sede de nosso
Departamento,
para o que o Conselho Diretor divulgou pela imprensa convite a
todos os associados. Aproveitamos o ensejo para reafirmar, cada vez mais, o inerêsse de participação de tôda a classe em acontecimentos dês se tipo, em um processo
que é a própria medida do papel democrático
de nosso órgão de classe.

São Paulo, 25 de julho de 1960

Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho
Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil

Desincumbindo-me da honrosa missão de representar os arquitetos brasileiros na reunião da Comissão do Exercício Profissional da União Internacional
de Arquitetos, realizada na cidade de Madri de 11 a
16 de maio próximo passado, tenho a satisfação de
apresentar a V. Excia. e ao Egrégio Conselho Superior, o relatório da tarefa desempenhada:
Aos onze dias do mês de maio teve lugar a reunião inicial com a presença dos seguintes arquitetos
membros da Comissão: Arquiteto Joseph Moutschen,
delegado do Comitê Executivo da U.I.A. e presidente
da Comiss:S:o;arquiteto J. Austin Smith, da Inglaterra;
Arquiteto M. Dameron, da França; Arquiteto Mariano Garcia Morales, da EspanhC;; Arquiteto A. Van
Der Steur, dá Holanda e Arquiteto Eduardo Corona,
do Brasil.
Não compareceram os seguintes membros: Arquiteto Van Hove, da Bélgica; Arquiteto A. Decoppet, da
Suissa; Arquiteto E. Wedepohl, da Alemanha Oci-

dental; Arquiteto E. Mentese, da Turquia; Arquiteto
C. Villanueva, da Venezuela; Arquiteto E. Canas
Abril, de Cuba; Arquiteto T. Barucki, da Polônia; Arquiteto Cochran, dos Estados Unidos e Arquiteto
Greenham, do México.
Ainda, a Comissão teve a rara oportunidade de
contar com a presença em tôdas as suas reuniões
do Arquiteto Pierre Vago, Secretário Geral da U.I.A.
que a convite da Secção Espanhola da U.I.A. deslocou-se de Paris a Madri para prestar os esclarecimentos necessários e auxiliar de modo decisivo os
trabalhos da Comissão.
Como acêrvo de estudo, de discussão e de esclarecimentos, contou a Comissão com o relatório do
presidente, Arquiteto Moutschen, que expôs a tarefa
desenvolvida pela Comissão até o presente e que de
modo suscinto é a seguinte:
Em 1950, o Comitê Executivo da U.I.A., decidiu
criar uma Comissão denominada "Posição Social do
Arquiteto" que preparou um informe para o Congresso de Lisboa em 1953, no qual foram abordados
os assuntos mais importantes relativos à profissão,
como: o estatuto do arquiteto, a posição social do
arquiteto e as relações entre o arquiteto e o engenheiro. Neste Congresso de Lisboa, ficou patenteado
que a discussão surgida sôbre êstes problemas teve um caráter um tanto acadêmico por falta absoluta de "elementos concretos" e "dados estatísticos".
Dessa forma, o Comitê Executivo resolveu transformar essa Comissão da Posição Social do Arquiteto
em "Comissão do Exercício Profissional".
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Assim, em 1957 em Zurich, nos dias 6 e 7 de
dezembro, reuniu-se essa nova Comissão, quando
ficou decidido o envio a todos os países de um questionário, no qual as respostas permitissem a elaboração de um inventário sôbre a maneira como a
profissão do arquiteto é exercida, não somente nos
países membros da V.I.A., mas igualmente nos outros países do mundo.

A Comissão, ao se reunir em Madri, encontrou
um material de alto interêsse para o prosseguimento
dos estudos e com base nas respostas iniciais e nas
30 perguntas depois estabelecidas
em 3 questionários suplementares, fará através do relator Arquiteto
M. Dameron, da França, um informe mais completo
para uma futura reunião a ser decidida pelo Comitê
Executivo da V.I.A..

Em janeiro de 1958 êsse questionário, simples, preciso, é enviado a 72 países, "assim descriminados:
a) os países membros da V.I.A.; b) os países não
membros da V.I.A., mas que tenham um delegado
na V.N.E.S.C.O.; c) os países não registrados na
V.I.A., nem na V.N.E.S.C.O., mas que tivessem, conhecimento da Comissão, uma organização profissional qualquer.

As 30 perguntas suplementares
cada país, foram as seguintes:

Para o Congresso de Moscou, em julho e agôsto
de 1958, o arquiteto Moutschen, presidente da Comissão preparou seu relatório, tendo em vista as
respostas recebidas de 25 países, que infelizmente
não pôude ser estudado e discutido, primeiro pela
abundância
de assuntos que caracterizou êsse esplêndido Congresso e segundo, pela total minoria
de membrcs desta Comissão presentes em Moscou.
As perguntas inicialmente impostas pela Comissão
{oram as seguintes:
1) Qual é a população de seu
país? - 2) O título de arquiteto é livre ou é regulamentado? - 3) Existem escolas que preparam para
o exercício da profissão de arquiteto?
Sinão, qual
é a formação dos arquitetos no seu país? - 4) A
profissão é organizada por leis ou por regulamentos, ou é ela livre? (quem tem o direito de construir?)
- 5) Existe uma "ordem" ou um "Registro" ou uma
organização oficial de Arquitetos? - 6) Existem Associações Oficiais de Arquitetos? Quais? (caráter,
importância, eficiência) 7) Eventualmente,
será
possível determinar o volume do total de construções realizadas no seu país, no decorrer do último
ano?
Com êste materiaL em mãos, a Comissão realizou
outra reunião, em Bruxelas nos dias 15 e 16 de maio
de 1959, que estabeleceu os seguintes objetivos como essenciais para o prosseguimento de seus trabalhos:
1.0) dar uma definição de arquiteto, procurar os
caminhos e meios sôbre a base de uma regulamentação legal da profissão, depois de estudar o "exercício propriamente dito", que deverá elucidar vários
pontos, que vão desde a determinação de tarefas ou
da missão do arquiteto, até princípios gerais de uma
tabela de honorários;

2.°) prosseguir suas investigações para completar
uma documentação sôbre os arquitetos de cada país,
a situação de sua demanda, as organizações representativas, a proteção legal, a concepção liberal ou
não liberal da profissão;
3.°) trabalhar não somente para o presente, mas
sobretudo para o futuro, em direção das formas possíveis de uma evolução no exercício da profissão;
com êste fim, é indispensável associar os jovens a
êsses trabalhos.

apresentadas

a

Questionario Suplementar n.? 1
- Quais são os serviços que fornece o arquiteto
no seu país.
1) O arquiteto intervém na escolha do terreno?
2) Participa êle da elaboração do programa?
3) Executa êle o onte-proieto?
4) Desenha o arquiteto os planos de execução,
compreendendo-se neles os planos especificamente técnicos tais como os de Concreto Armado? etc.
5) Redige êle o memorial descritivo da obra?
6) Faz êle uma estimativa do custo da obra?
7) Estabelece o "dossíer" de documentos para a
autorização da construção?
8) Ocupa-se do financia-mento da operação?
9) É êle encarregado de consultas às emprêsas?
10) Assume êle a direção dos trabalhos?
11) Recorre a um Empreiteiro?
12) Pode desempenhar papel de Emprêsa?
13) Estabelece a tomada de contas durante as
obras?
14) Dá assistênCia ao cliente na operação de recebimento dos serviços?
15) É êle encarregado da verificação definitiva das
contas?
- A completar pelas secções nacionais da V.I.A.
conforme acharem necessário.
Questionário Complementar n.? 2
1) Como é remunerado o arquiteto no seu país?
2) Existe uma tabela oficial?
3) Esta tabela é mínima ou máxima?
4) Refere-se ela à porcentagem correspondente ao
montante dos trabalhos?
5) É ela diferenciada conforme a complexidade
das obras?
6) É decrescente conforme a importância dos trabalhos?
7) É ela concorde com os serviços enumerados no
questionário n.? I?
8) Existem outros sistemas de remumeração, afora êste de percentagens?
9) Os honorários dos especialistas são incluídos
na remuneração do arquiteto?
10) Os especialistas
são remunerados
separadamente?
Por quem?
Pelo proprietário?
Pelo
construtor?
12) Consideram como suficiente a tabela segundo
a qual os arquitetos de seu país calculam seus
honorários?
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Questionário Complementar n.? 3
1) Existe no seu país um protocolo de acôrdo enArquitetos e Ençrenheiros-Consultores?
2) Se existe, como as prerrogativas e as responsabilidades de cada um são repartidas entre
êles numa ação comum segundo a natureza
dos trabalhos?
3) Se não existe, acha que seja viável um tal protocolo? Porque?
Como somente 10 dos 29 países responderam a
essas questões complementares, esta Comissão empenha-se decisivamente para que as respostas cheguem o mais breve possível, para que sua tarefa
não venha a ser dificultada. Para isso solicita a colaboração urgente de tôdas as secções nacionais da
D.I.A.
De qualquer forma, segundo as respostas dadas ao
questionário inicial, há a considerar o seguinte como
pensamento unânime da Comissão:
Sôbre a questão n.? 1 - O número de arquitetos
é extremamente variável e vai de 44 arquitetos para
12.000.000 de habitantes na República do Vietnam, à
6.000 matriculados para 9.800.000 habitantes na Bélgica. Nos países econômicamente equipados, com
organizações antigas, a cifra média é de 1 arquiteto
para 3 a 4.500 habitantes.
Como se vê há dificuldades de interpretação das estatísticas. Na Bélgica
por exemplo, aquêle que deseja construir é obrigado
a obter um número de matrícula, mas a lei permite
aos engenheiros e a outras pessoas o obterem.
Sôbre o questão n,? 2 - Em 27 respostas vê-se
que o título de arquiteto é regulamentado em 17
países, das formas mais diversas; e que o título é
livre em 10 países. Isto é, segundo o país, a regulamentação do título de arquiteto é oficial, ou seja,
regi da pela lei, ou é livre, ou seja, relegada à iniciativa de associações onde a notoriedade permite
obter pràticamente uma certa ressalva. Para Qj Suissa, por exemplo, torna-se difícil responder precisamente esta pergunta, pois a regulamentação é diferente de um Contõo para outro.
Sôbre a questão n.? 3 - As escolas de Arquiteturr:
são mais ou menos numerosas, mais ou menos certralizadas, ou ao contrário, disseminadas.
Perter,
cem a Universidades, à Escolas Técnicas, ou bem a
Escolas de Arte. As particularidades dessas Escolas
serão estudadas em detalhe pela Comissão da Formação do Arquiteto, outra Comissão de alta importância da U.I.A. Cumpre ressaltar que os países melhor organizados comportam acima do ensino escolar e do título que êle confere, um organismo central
onde deve se apresentar CJ candidato arquiteto e se
faz a prova de seus conhecimentos.
Por exemplo.
na Inglaterra, o R.I.B.A.; na Bélgica, o [uri Central
etc.. Vê-se, assim, que em certos países existem
"Escolas de Arquitetura", em outros, Escolas de Engenharia q'le são cursos de arquitetura, em outros
enfim, a formacão de arquitetos não é assegurada
mais do que por modalidades que geralmente denvam de aprendizagem prática.

Sôbre a questão n.? 4 - Em 24 países a profissão
é organizada, em 13 países ela é livre, isto é, não
existe nenhuma organização profissional. Depreende-se daqui, que esta questão de organização é muito delicada e que cada país procura uma fórmula
que lhe seja própria para conciliar as vantagens de
uma certa regulamentação com aquelas de um mínimo de liberdade.
Torna-se difícil, pois, estimar
pela simples comparação, as vantagens que podem
resultar para os arquitetos, no plano da prática, das
regulamentações em vigor em certos países, devido
a diversidade de formas que elas apresentam.
Sob
outro aspecto, é ela necessária, em virtude das características da profissão, que necessitam precisão,
ao se considerar o arquiteto, quanto ao título que
leva e quanto às modalidades segundo as quais êle
exerce a profissão.
Sôbre a questão n,? 5 - Das 27 respostas, vemos
que: em 7 países existe uma Ordem de Arquitetos;
em 2 países um simples registro; e em 6 países um
Organismo Oficial de Arquitetos. Nota-se, em primeiro lugar, uma confusão na terminologia entre
"Ordem" e "Registro". O Conselho de Registro da
Inglaterra parece ter as mesmas atribuições da Ordem francesa que se encarrega à sua vez da matrícula e da salvaguarda da moralidade profissional.
Sôbre a questão n. ° 6 - Organizações legais e
oficiais de arquitetos existem em 13 países, sendo
que em outros 13 não são oficiais. Nota-se que nos
primeiros ainda existem Associações não oficiais ou
privadas, etc ..
Sôbre a questão n,? 7 - Esta resposta apresentouse difícil para alguns países e mais fácil para outros
de forte centralização de planificação.
A comparação, portanto, nada pode trazer de elucidativo nos
trobolhos da Comissão.
A comissão a esta altura dos trabalhos encontra
como preocupação essencial, pelo menos entre os
29 países que responderam ao questionário entre os
72 solicitados, aspectos de relativa importância, como:
1) o número desejável de arquitetos, bem como a
questão de seus colaboradores, desenhistas, técnicos, etc.;
2) o título de arquiteto, sua consagração legal,
seu valor em relação às profissões liberais, engenheiros, médicos, advogados, etc.;
3) o problema fundamental do ensino, seu valor,
sua orientação artística ou técnica, a formação prática (estágio, etc.), o intercâmbio internacional de
professôres e estudantes;
4) a organização legal da profissão, entre os dois
.lmites, o monopólio estreito e a liberdade por vêzes
anárquica;
5) a "ordem" ou qualquer outro dispositivo de
disciplina deontolóoicc
que seja o complemento
obrigatório de tôda organização profissional;
6) as ossocíoções não oficiais sob forma sindical
ou profissional com fins elevados de aperfeiçoamento profissional, de cultura e de defesa da arquitetura.
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As proposiçoes de maior importância apresentadas pelo presidente da Comissão arquiteto Moutschen, e tidas como decisivas para o ano de 1960,
as quais foram analisadas e debatidas amplamente
em nossas reuniões, foram as seguintes:
- Procurar qual possa ser o número ideal de arquitetos em relação ao número de habitantes, tendo
em conta dois fatôres essenciais: o "grau" de proteção assegurado à profissão, de um lado e, o estado
de "demanda" de outro;
- Estudar o volume médio de trabalhos necessários a cada arquiteto para que êle possa gozar de
um nível de vida material e moral que lhe deve
pertencer na sociedade;
- Qual é o meio de contrôle mais eficaz para o
exercício da profissão, tanto no que concerne à intervenção do Estado, como no que diz respeito às
regras da deontologia.
- Saber o que o arquiteto faz atualmente em
cada país e obter idéia sôbre isto, para deduzir ainda que "idealmente" sôbre quais são seus fins, qual
é sua missão. É êle unicamente artista e homem
de ciência autor de planos? É êle aquêle que é tecnicamente ativo e que leva a responsabilidade dos
fatôres estáticos? É êle aquêle que dirige ou deve
dirigir a execução de obras?
- Encontrar os meios de fazer compreender e de
fazer admitir que a obra arquitetônica, para ser perfeita, deve ser realizada por qualquer um que seja
capaz de senti-Ia em sua totalidade - arte e técnica,
estreitamente unidas. O possuidor desta capacidade
deve então ser protegido pelo Estado que lhe confere o direito de construir;
- Recomendar aos arquitetos de todos os países,
a prática severa de uma disciplina deontolóqíco:
- Estudar o caráter de "profissão liberal" atribuída atualmente à profissão do arquiteto, para saber
se, em futuro próximo, êle deverá ou não preserváIa. Êste estudo é de se fazer depois desta evolução
em curso nos diversos domínios do progresso científico, das novas estruturas, das necessidades sociais,
da pesquiza do confôrto, etc.;
- Estudar as vantagens e as inconveniências de
um pacto ou de um "protocolo" de acôrdo que poderá intervir entre os arquitetos e os engenheirosconsultores para determinar suas prerrogativas e
suas responsabilidades;
- Estudar o modo ideal de remuneração do arquiteto. Devemos ou não devemos ter unicamente por
base, em espécie, como temos feito durante tantos
anos, o custo da construção?
Não existem outros
meios de salvaguardar
mais equitativamente
os
meios materiais do arquiteto em função dos encargos que pesam cada vez mais sôbre êle?
De imediato, esta Comissão decide continuar seu
esfôrço para atingir os fins acima previstos da seguinte maneira:
1) Completar o questionário nos formulários distribuídos sob os 3 aspectos complementares;
2)

Submeter um exemplar do quadro.comparativo

a cada uma das secções nacionais da U.I.A. que io
responderam as questões; isto é, Algéria, Alemanha
Ocidental, Alemanha Oriental, Inglaterra, Bélgica,
Brasil, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, GrãoDucado do Luxemburgo, Hungria, Irlanda, Japão,
Noruega, Marrocos, Polônio, Rumânia, Tchecoslováquia, México, Urucruoí, Coréia do Norte, República
do Viet-Nam, Dinamarca, Holanda, Itália e Turquia;
3) Enviar novamente o questionário aos seguintes
países, para que respondam urgentemente: Argentina, Bulçório, Chile, China, Egito, Grécia, Israel, Líbano" Portugal, Finlândia, Suécia, Tunísia, U.R.S.S.,
Venezuela, Iugoslávia, Áustria, Austrália, Bolívia,
Canadá, Colômbia, Costa-Rica, Equador, Índia, Nova
Zelândia, Paraguai, Peru, República Dominicana, Síria, União Sul-Africana, Guatemala, Paquistão, Ceilão, Coréia do Sul, Honduras, Indonésia, Iraque, Irã,
Laos, Nicarágua, Salvador, Tailândia;
4) Organizar a coleta de respostas grupando-as
entre os membros da Comissão, por exemplo, pela
língua, como o fêz a Secção Espanhola, notadamente para a América Latina;
5) Preparar o relatório, o mais completo possível,
com base nas respostas obtidas, para o Congresso
de- Londres de 1961;
6) Fica encarregada a Secção Brasileira da U.I.A
de elaborar com a máxima urgência um relatório
sôbre o caráter liberal da profissão do arquiteto,
ressaltando nele todos os aspectos que caracterizam
a profissão no Brasil e, principalmente, o modo pelo
qual os arquitetos brasileiros encaram o problema.
Êste relatório servirá de subsídio para as futuras
discussões que se processarão tanto nas reuniões
da Comissão, como nos Congressos que a U.I.A.
venha a promover nos quais seja oportuno enfocar
o assunto. Destaca-se, desde logo, o próximo 1.° Seminário Internacional que a U.I.A. vai efetuar êste
ano e o Congresso Geral de Londres no ano vindouro.
Considera a Comissão, por outro lado, importante
o trabalho realizado, mesmo dentro dos limites das
respostas até agora recebidas,
para utilização,
discussão e debate, no 1.0 Seminário Internaci~nal
sôbre a Formação do Arquiteto que terá lugar no
Chile de 28 de setembro a 6 de outubro do corrente
ano e que está sendo convocado, conforme ofício
recebido pela Comissão datado de 5 de maio de
1960, pelo presidente da União Internacional de Arquitetos, arquiteto Hector Mardones-Restat, do Chile.
Nestas reuniões procedidas em Madri, tiveram
os membros da Comissão, oportunidade de trocar
idéias com a maior liberdade, apresentando, cada
um, os aspectos peculiares a seus respectivos países o que, f2ito dessa forma, isto é, de viva voz,
frente a frente, através do colóquio amistoso, apresenta-se da mo.s alta relevância, tanto para os países, como para a profissão do arquiteto. Êste assunto foi pôsto bastante em relevo pelo arquiteto Pierre
Vago, Secretário Geral da U.I.A. cuic presença nas
reuniões desta Comissão foi das mais proveitosas e
agradáveis.
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No intermédio dos trabalhos da Comissão cumpre
ressaltar o programa cultural de visitas a notáveis
obras de arquitetura espanhola, a cidades históricas
e a locais de interêsse turístico que a Secção Espanhola da U.LA proporcionou à Comissão. eficientemente diriqido pelo arquiteto Mariano Garcia Morales e acessorado pela diretoria do Colégio de Arquitetes de Madri, pelo seu presidente arquiteto Luis
Blanco Soler e pelos membros do Conselho Superior
dos Colégios de Arquitetos da Espanha e pelo seu
presidente arquiteto Luis Gutierrez Soto.
Especialmente comentada, durante os trabalhos
da Comissão, foi a visita realizada ao Colégio de
Arquitetos de Mcdrí durante a qual foi demonstrada
cabalmente a esplêndida organização que possuem
os arquitetos espanhóis o que terei oportunidade de
expor detalhadamente em reunião próxima do Conselho do Instituto de Arquitetos do Brasil.
Cabe-me, ainda, Sr. Presidente, uma referência às
oJirmações do arquiteto Pierre Vago que, em nome
da União Internacional de Arquitetos, em uma das
reuniões da Comissão ,felicitava a Secção do Brasil
da U.I.A. pela sua participação efetiva nas Comissões de Trabalho. A isso, Sr. Presidente, tive oportunidade de agradecer, dizendo que o Instituto de

PARTICIPAÇÃO

DO BRASIL EM REUNIõES

Arquitetos do Brasil, encontra-se disposto a participar decisivamente das atividades da U.I.A. não só
pela eficiência de V. Excia. à frente do LAB., como
também pela magnífica e oportuna decisão da Divisão Cultural de nosso Ministério das Relações Exteriores em apoiar as atividades dos arquitetos brasileiros em prol da arquitetura e para o engrandecimento do Brasil, além da infatigável atividade de
nosso colega. Flavio Léo da Silveira, à frente da Comissão de Relações Internacionais de nosso Conselho Superior, que tem dedicado o máximo de seu
esfôrço na ampliação do campo de atividades do
LAB..
Agradecendo a V. Excia. a indicação para esta
missão, qual seja a de participar de uma das mais
importantes Comissões da U.I.A a do "Exercício
Profissional" faço minhas as palavras do presidente
da Comissão, o arquiteto belga Joseph Moutschen,
quando disse: "Nós pensamos que os trabalhos da
Comissão não estão ainda mais do que nos seus
primeiros passos, maugrado seus vários anos de atividade, mas que êles devem continuar e que poderão vir a ser extremamente úteis para a salvaguarda
da profissão do arquiteto e da arquitetura".
arq. Eduardo Corona

DE COMISSõES

Ícaro de Castro Melo na. Comissão de
Construções Esportivas

DA UNIÃO INTERNACIONAL

Rino Levi na Comissão de Saúde
Participará

Partiu para a Europa a fim de participar da reunião
da Comissão de Construções Esportivas da União
Internaclonal de Arquitetos, o colega Ícaro de Castro
Melo, presidente do IAB-Departamento
de S. Paulo.
O arq. Ícaro de C. Melo participará dos trabalhos
da Comissão na qualidade de representante oficial do
Brasil pelo IAB, como membro que é da referida
Comissão. A reunião dor-se-o. desta feita em Roma,
em fins de julho, e sua ida constitui mais uma demonstração do empenho com que o Ministério das
Relações Exteriores de nosso país encara a representc:ção exterior do Brasil nos conclaves de arquitetura. Por outro lado, o fato constitui uma inegável afirmação da importância cultural do arquiteto no Brasil
do presente.
O arq. Ícaro de Castro Melo ofereceu aos seus amigos e colegas um coquetel de despedida, em vésperas de sua partida, na sede do IAB de São Paulo.
Tendo solicitado licença até setembro próximo vindouro, a direção do Departamento de S. Paulo encontra-se sob a condução do arq. J. B. Vilanova
Artigas, vice-presidente.

DE ARQUITETOS

de reunião da Comissão de Saúde o

orq. Rino Levi, nome bastante
Hospitalar no Brasil.

ligado à Arquitetura

O conclave será realizado em

meados de julho dêste ano em Moscou. O arq. Rino
Levi desde o ano passado vem ministrando curso na
Escola de Arquitetura da capital venezuelana,
sido, também,

incumbido de importantes

naquele

país amigo.

paulista

na reunião

impertância,

A participação
pela

trabalhos

do arquiteto

da UIA se reveste

não sàmente

tendo

de grande

troca de experiên-

cia que o certame na União Soviética posslbilitcró.
como também pela crescente importância
adquirindo

que vem

a Comissão de Saúde, no momento em

que os esforços do homem se dirigem cada vez mais
para a procura de melhores condições de vida para
os povos.

Particularmente

no Brasil, o trabalho dos

arquitetos nesse setor deverá ganhar

um reconheci-

mento crescente, tendo em vista a grande tarefa que
temos a realizar no tocante à dotação de nossa sociedade de edificações hospitalares

e conqêneres.

,-
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COMISSAO

DE

PLANEJAMENTO

Presença no Departamento de S. Paulo do IAB do

Arquitetos convocam

prof. Temístocles Cavalcanti

setores envolvidos no Ploneiornento

Estêve em S. Paulo no dia 12 de junho do corrente
ano o jurista prof. Temístocles Cavalcanti, vindo da
cidade do Rio de Janeiro a convite da Comissão de
Planejamento do lAB de S. Paulo para ministrar aula
no Curso de Planejamento naquela ocasi:J:o realizado em Santos e organizado pelo Núcleo do lAB daquela cidade com acessoria da Comissão de Planejamento de nosso departamento.
Em nossa sede foi o eminente professor, que se
achava acompanhado
de pessoas de sua família,
recebido pelo vice-presidente do lAB, arq. Vilanova
Artigas, pelos arquitetos da Comissão de Planejamento Luís Saia e Alfredo L. Paesani, e pelo arq.
Brenno C. Nogueira. Pronunciou em nossa sede uma
conferêncla sôbre "Legislação e Planejamento", da
mais alta significação.
No dia 13, foi o prof. Temístocles Cavalcan ti homenageado pelos arquitetos paulistas com um clmôço na sede do lAB.

A Comissão de Planejamento do lAB-S. Paulo,
seguindo uma orientação em perfeita consonância
com os interêsses e as exigências do Planejamento
em nosso País, vem procurando promovê-lo com a
participação dos vários setores especializados nele
envolvidos, como sejam, a economia, a sociologia,
a legislação, a administração, os serviços públicos,
a geografia, etc.. Os cursos de planejamento promovidos têm sido bem o exemplo dês se tipo de
atuação. O planejamento se afigura de modo claro
aos arquitetos brasileiros em geral, como um campo
de trabalho em que se torna indispensável a participação, em têrmos de prestação de serviços altamente especializados, dos profissionais dos diversos
setores acima referidos. Coloca-se assim, como uma
das condições do progresso do planejamento, quer
do ponto de vista urbano ou regional, a questão da
formação de quadros de profissionais dos diversos
setores, com os conhecimentos de sua especialidade
voltados ao planejamento de modo geral.

especialistas

nos diversos

Nesse sentido, se de um lado, os cursos de planejamento não obietivorn a transformação de homens
públicos. candidatos a cargos eletivos ou a funções
administrativas em planejadores, mas simplesmente
em cidadãos com uma visão capaz de torná-los razoàvelmente cônscios da necessidade de planejamento, por outro lado, têm representado um papel
de importância ao criar condições objetivas para o
aparecimento de profissionais com conhecimentos
setoriais especializados aplicados ao planejamento.
E a Comissão tem cumprido com brilhantismo
essa missão, convocando profissionais de grande
cabedal nas ciências envolvidas no planejamento,
capazes de organizar e colocar sob a forma de aulas os seus conhecimentos a serviço do planejamento.

Dois aspectos do almôço
com que o departamento
paulista do IAB
horuenageou
o professor- e jurista 'I'eru ís toc les Cavalcantt,
Estiverum presentes os seguintes arquitetos: ícaro de C. l\lelo presísi dente do Dep. de S. Paulo, Vilanoya Ar-tigas vice-presrden
te,
Alfredo Paesant, Luís Saia, Leo Ríbetro
de ~Iol'ais, GUberío J. Ca ldas, da Comtasão
de Plunejumen
to, '''ilsou
1\Iaia Fina el o economista pr-of .. Junrez Brau dâo Lopez,

Atualmente a experiência acumulada justifica uma
análise retrospectiva da atuação da Comissão nesse
sentido. Tendo a Comissão promovido três cursos
de planejamento (em S. Paulo, no mês de ocrôsto do
ano que passou; na cidade paulista de Jaboticabal,
um pouco mais tarde; finalmente em Santos, no mês
de maio do corrente ano), vem propiciando um esclarecimento muito maior a respeito da forma de
atuarem os profissionais convocados para o planejamento. Ao mesmo tempo, se avolumam as contribuições em trabalhos especializados nos diversos
setores envolvidos no planejamento.
Por outro lado, com a participação nos cursos promovidos, juntamente com homens públicos e candidatos a postos eletivos, também de legisladores,
engenheiros, sociólogos, economistas e especialistas
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em administração, deu-se, conseqüentemente, uma
contribuiçôo para o alargamento do interêsse dêsses
profissionais pela aplicação dos seus conhecimentos ao campo do planejamento urbano e regional.
aqui a participação do
prof. Mário Wagner Vieira da Cunha, no setor de
administração, no curso promovido em 1959 na sede
do IAB-São Paulo. Outros especialistas do porte e
da competência do prof. Pompeu do Amaral no setor
de economia e do eng. Plínio Branco no setor de Serviços Pkblicos, na mesma ocasião, tiveram oportunidade de expor suas conclusões, frutos de meditados estudos, sôbre importantes questões voltadas ao
planejamento.

NOTICIÁRIO

Arquitetos de Belo Horizonte estiveram em S. Paulo

É, pois, oportuno lembrar

Ültimamente, confirmando a existência de um conjunto operativo de elevado nível funcionando nos
diversos setores especializados, e de valiosos estudos sôbre a matéria, tivemos o curso de planejamento em Santos. Dêle participaram:
O prof. Temístocles Cavalcanti, jurisconsulto renoma do e grande autoridade em ciências jurídicas no
país, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil e diretor da Faculdade de Ciências
Econômicas, ambas do Estado da Guanabara, tendo
desempenhado
também importantes funções junto
ao Govêrno, como as de Procurador Geral e Consultor Geral da República. O tema abordado, na ocasião, pelo renomado intérprete de nossas Constituições, foi "Planejamento Municipal e Regional sob o
Ponto de Vista Legal Brasileiro", cujo tratamento
revelou a sua profunda experiência de conhecedor
das peculiaridades da realidade brasileira quanto
aos problemas que se abrem ao planejamento, do
ponto de vista de nossa estrutura legal.
O prof. [uorez Brandão Lopez. professor da cadeira
de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São
Paulo, e presentemente, na direção do Instituto de
Administração da Universidade de São Paulo. Sua
exposição tratou de "Política, Administração Pública
e Planejamento", que compreendeu uma evolução
histórica das relações entre os poderes legislativo
e administrativo e seus papéis na atualidade.
Não
pode deixar de ser mencionada, também, a maneira
pela qual foram abordadas as questões das áreas
de administração na época das metrópoles, a análise da experiência norte-americana e os caminhos
que se põem ao nosso país.
O eno. Antônio Levoch. especialista no setor de
Serviços Públicos, tratou da questão "Serviços PÚblicos de Caráter Local e Regional", tendo a oportunidade de enfocar o caso de S. Paulo, seu crescimento com a ausência de plano geral de atendimento às necessidades de montagem de serviços públicos. Na análise do grupo de fatôres responsáveis
pelo não atendimento das necessidades de serviços
públicos na metrópole, res-idem pontos altos da contribuição do enq. Antônio Levoch. Expôs, também,
problemas técnicos do planejamento de serviços públicos e a necessidade do caráter monopolista do
serviço público destinado a suprir cada setor,

Um grupo de professôres,
arquitetos
e engenheiros.
estêve em visita a São Paulo na l.a semana de junho
do corrente
ano.
Os ilustres visitantes
estiveram
na
sede do IAB, onde mantiveram
contacto com seus colegas de São Paulo.
Compondo a caravana de visitantes
belo-horizontinos
estavam os professôres
José Geraldo
de Faria e Cláudio Jorge Gomes e Souza; os arquitetos.
Raphael Hardy Filho, Martins Francisco Coelho Andrade, Luciano Jorge Passini, Walter Machado e Cuno Roberto Loussy ; os engenheiros Pallacio Barroso de Castro
e Silva, Adauto B. de Gusmão, Mucio Magalhães Maciel,
Gil Piroli e Ênio Piroli ; e o universitário
Sebastião
Calais de Oliveira.

Serviço de relações públicas do IAB-Departamento.
de Minas Gerais
É com grande
satisfação
que transmitimos
à classe,.
mais um progresso
do IAB--Dep.
de Minas Gerais.
Trata-se da criação naquele Departamento
do "S. R. P."
(Serviço de Relações Públicas), do qual ficou encarregada a colega Suzy Pimenta de Mello, que já apresentou.
o seu plano de trabalhos por ocasião da reunião do Conselho Diretor, realizada a 16 de abril do corrente ano.
Presentemente,
em todo o nosso vasto país, um dos importantes problemas que se colocam aos arquitetos constitui justamente
no aparelhamento
da classe com meios,
de atuação que conduzam cada vez mais ao reconhecimento de nossa profissão.

Conclusão do Teatro Municipal de Belo Horizonte
O Ministério
da Educação e Cultura
acaba de doar
10 milhões de cruzeiros à Prefeitura
de Belo Horizonte,
para o prosseguimento
das obras do Teatro Municipal da
Capital, que durante longo tempo estiveram paralizadas.·
A doação será aplicada ainda êste ano na elaboração de
estudos e preliminares
técnicos. A obra obedece ao plano.
de Oscar Niemeyer e é considerada uma das obras-primas
do conhecido Arquiteto.
Virá dotar Minas de recurso
indispensável
ao seu desenvolvimento
artístico
e cultural.

Arquitetura Brasileira em Bogotá
O Museu Nacional de Bogotá será sede de uma interessante exposição de arquitetura
brasileira a inaugurarse bre.vemente.
Uma grande maqueta
de Brasília e a
estátua do Aleijadinho
são os pontos altos dessa mostra
da arte brasileira
que os colombianos
vão admirar
e·
aplaudir e pela qual demonstram
a mais viva curiosidadade. (Gazetilha Diplomática)

Arquitetos brasileiros homenageados
O Sr. Michael Greer, presidente
da Sociedade Nacional de Decoradores
dos Estados Unidos, que veio ao
Brasil para entregar os diplomas de sócios honorários a
sete arquitetos
brasileiros, foi homenageado
pelo Museu
de Arte Moderna com um coquetel a que estiveram presentes muitos artistas e autoridades
brasileiras
e norteamericanas.
Durante a recepção o Sr. Greer entregou
os diplomas conferidos a Lucio Costa, Henrique Mindlin,
Roberto Burle Max, Sérgio Bernardes,
Maurício e Marcelo Roberto e Afonso Eduardo Reidi.
Oscar Niemeyer
recebeu seu diploma na têrça-feira
passada, em Brasília,
onde o Sr. Greer foi Pessoalmente
para a solenidade de
entrega.
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UNIAO

INTERNACIONAL

Prosseguimos neste número a publicação das reuniões
da UIA realizadas em Lisboa. Em nosso último número
divulgamos parte dos trabalhos da 6.a Assembléia Ordinária (23 a 24 de setembro do ano que passou) que temos agora oportunidade
de completar.
Publicando,
em seguida, um resumo da reunião do
Comitê Executivo que se realizou alguns dias depois,
<completamos a publicação de todo o material das reuniões havidas na Capital portuguêsa, certos que estamos
do justo interêsse com que os arquitetos brasileiros voltam as suas vistas para os problemas ventilados na UIA.

DE

ARQUITETOS

Prêmio Sir Patrick Abercrombie

e August Perret

A Comissão de Concursos estabeleceu um regulamento
para a atribuição de dois prêmios, possivelmente
pela
primeira vez por ocasião do próximo Congresso em Londres, em 1961. O Comitê Executivo decidiu a cr iaçâo
de duas medalhas com efígies uma de sir Patrick Abercrombie e outra de Auguste Perret.
Não haverá concurso para a escolha do escultor que se encarregará
da
execussão das medalhas.
Será escolhido por uma pequena comissão composta do secretário geral, um arquiteto inglês e outro francês.

Curso de Verão
Renovação

do Comitê Executivo

Procedeu-se pela Assembléia a renovação da metode dos membros do Comitê Executivo, dando o seguinte resultado: vice-presidente Carlos Ramos
(Portugal), secretário geral - Pierre Vago. Secções:
<rrupo I - França, Escandinávia e Itália; grupo II Hungria, Grécia e Turquia; grupo III - México; grupo IV - Japão.
Relações

da UIA com as organizações

Internacionais
Foram levados à Assembléia da UIA os relatórios
dos diversos delegados nas seguintes organizações
internacionais: Nações Unidas (Henry S. Churchill e
Jean Tschumí). UNESCO (Hobsrt Lebrst), Organização Mundial de Saúde (William Vetter), Federação
Internacional
de Habitação e Urbanismo (André
Gutton), Federação Internacional de Hospitais (Donald Goldfinch). Salienta-se também a participação
da UIA no Colóquio do Rio de Janeiro em 1958, a
.colaboração com o Instituto Internacional de Teatro,
para a preparação de um colóquio que terá lugar
em Berlim em setembro de 1960 e com a Associação
Internacional de Artes Plásticas, com a qual a UIA
estabeleceu um projeto de estatuto sôbre a colaboração entre os arquitetos e os artistas. Representantes
da UNESCO, do Bureau International du Travail, encareceram a colaboração de suas entidades com
.a UIA.

REUNIA O DO COMITÊ EXECUTIVO REALIZADA
:EM 26 DE SETEMBRO DE 1959

o novo Comitê Executivo da UIA eleito pela 6.a Assembléia Ordinária, reuniu-se com os seguintes membros:
Hector Mardones Restat, presidente - Jean Tschumi,
presidente - Yang Ping-Pao, Carlos Ramos, vice-presidentes - Pierre Vago, Secretário Geral - Willy Van
Hove, Tesoureiro - Membros: Pavel Abrossimov (URSS)
- Hakon Ahlberg (Suécia) - J. H. van den Broek (Países Baixos) - Henry S. Churchill (Estados Unidos) Ramon Corona Martim (México) - Carlo Giorgi (Itália) - Gontran I. Goulden (Reino Unido) - Constantin
Kitsikis (Grécia) - Robert Lebret (França) - Kunio
'Maekawa (Japão) - Ertugrul Mentese (Turquia) - Horácio Navarrete Serrano (Cuba) - Karoly Perczel (Hungria) - Wilhelm Wichtendahl
(Alemanha) - Jan Zachwatowicz (Polônia).

O Comitê Executivo
aceitou a proposta da Secção
Portuguêsa
solicitando um Curso de Verão em 1960, e
para o que constituiu-se
uma comissão integrada
por
Jean Tschumi, Pierre Vago e Car los Ramos.

Dia Mundial do Arquiteto e do Urbanismo
A Secção Argentina apresentou à Comissão Executiva
proposta no sentido de fazer o Dia Mundial do Urbanis .
mo, que. se comemora em 8 de novembro, Dia Mundial
do Arquiteto
e do Urbanismo.
Há, entretanto
outras
propostas tendentes a fazer o Dia Mundial do Arquiteto
o dia 28 de julho, data da fundação da UIA, motivo pelo
qual não se tomou, no momento, nenhuma decisão sôbre
o assunto.

Importância do Estudo de Centros Cívicos de Cidades
A Secção Israelita propôs ao Comitê, uma prioridade
do estudo do problema dos centros cívicos das cidades,
por meio de concursos, congressos, etc.. O secretário geral fêz lembrar que êsse tema já fôra escolhido para o
Curso de Verão de 1960. H. Navarrete Serrano, acedeu
em levar em consideração
essa proposição quando da
elaboração do temário do Congresso de 1963.

Delegados

da UIA nas Organizações

Internacionais

A Comissão Executiva procedeu à designação ou à renovação do mandato dos representantes
nas organizações internacionais:
UNESCO - Robert Lebret; Nações
Unidas (Estados Unidos) Henry Churchill;
Nações
Unidas (Genebra) - Jeam Tschumi e Jean-Pierre
Vouga; Organização Mundial de Saúde - William Vetter;
Federação Internacional
de Habitação e de Urbanismo André Gutton e Henri Calsat; Federação Internacional
de Hospitais - Donald Goldfinch; Conselho da Europa Constantin
Kitsikis; Bureau Internacional
de Trabalho
- A. G. Heaume; Bureau Internacional
de Educação Jacques Marozeau; Comitê de Ligação das Artes e das
Letras da UNESCO Pierre Vago e Robert Lebret;
Organização Internacional
de Normalização - o delegado será proposto pela Secção Britânica.

6.° Congresso

em Londres -

1961

O próximo Congresso terá lugar em Londres de 27 de
junho a 7 de julho de 1961. A assembléia se informou,
através do presidente da Secção Britânica, a respeito da
preparação
do 6.° Congresso, cujo tema será: "Novos
materiais e novas técnicas - Sua influência na Arquitetura".
Maiores detalhes serão levados a tôdas as Secções da UIA.
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Relações com as Nações Unidas. Grupo de Trabalho

Seminário

para o Problema da Habitação

A Secção Polonesa expôs à Assembléia
o andamento
da organização
de um Seminário
sôbre a Arquitetura
Indusrrial, em setembro de 1960. A respeito dêsse assunto, posteriormente
a Comissão Executiva,
se manifestou
pela organização
de uma comissão encarregada
da preparação do regulamento
do seminário a se realizar na
Polônia, comissão que ficou constituída por Jean Tschumi, Pierre Vago e Jan Zachwatowicz .

As Nações Unidas criaram recentemente
uma Comis
são para tratar de certos aspectos do problema da habitação.
Uma reunião
teve lugar em Roma em 1959.
Através de relatório apresentado
por Robert Churchill,
representante
da UIA nas Nações Unidas, êle observou
. o desejo daquela organização
de receber a colaboração
da UIA, através de sugestões sôbre o seu programa
a
longo prazo sôbre o problema da habitação popular.
O
representante
da UIA nas Nações Unidas propôs a criação de uma Comissão composta
de 5 membros
com
grande experiência
nessa matéria, que deverá preparar
uma relação de pontos a estudar nos quadros do programa das Nações Unidas, que será apresentado
àquela
organização internacional
na forma de um relatório.
O
Grupo de Trabalho foi constituído
pelos seguintes elementos:
Pavel Abrossimov
(URSS),
Jean Dubuisson
(França),
Robert
H. Matthew
(Reino Unido),
Steen
Eiler Rasmussem
(Dinamarca),
Jean-Pierre
Vouga (Suiça) e Pier re Vago, secretário geral da UIA.

sôbre Arquitetura

Industrial

na Polônia

Concurso entre Alunos de Escolas de Arquitetura
O próximo concurso terá lugar em Londres, por ocasião do 6.° Congresso de 1961. Após longas discussões
a Comissão Executiva
escolheu como tema do próximo
concurso um teatro fixo ou ambulante,
com lotação de
300 a 600 pessoas.
Normalmente
o tema dêsses concursos tem sido ligado ao do Congresso com o qual se realiza.
N o caso do Congresso de Londres a escolha do
tema se apresentou
particularmente
difícil, decidindose a Comissão, dentre 6 temas, pelo teatro que é um
problema de atualidade
em tôdas as partes do mundo.

Outras questões
Próximos Congressos
Ante as veementes solicitações da Secção Cubana e da
Secção Mexicana para que o 7.0 Congresso se realizasse
em seus países, a Assembléia
votou pela realização
do
Congresso de 1963 em Cuba e pelas reuniões do Comitê
Executivo e da Assembléia no México.
O 8.0 Congresso a se realizar em 1965 terá lugar em
Paris, muito provàvelmente.

SALÃO

DE

ARQUITETURA

DO

Constitui fato bastante auspicioso e de grande
repercussão a abertura do I Salão de Arquitetura do
Rio Grande do Sul. A inau:;ruração deu-se na tarde
do dia 10 de obril. no mesmo dia em que se instalou
o 2.0 Encontro de Estudantes e Arquitetos, em uma
solenidade

que contou com a presença

de altas

é do IAB-Dep.

do

Rio Grande do SuL e a exposição foi instalada

em

personclídcdes.

A iniciativa

recinto da Faculdade

de Arquitetura da capital gaú-

cha. Usou da palavra, na ocasião, o presidente da
secção gaúcha do IAB, arquiteto Irineu Breitman.

o I Salão de Arquitetura compreendeu 3 secções:
Arquitetura-Decoração-Urbanismo,
Trabalhos de Estudantes e Fotografia de Arquitetura.
concorreram
destinada

131 trabalhos,

Na l ." secção

de 72 profissionais.

a trabalhos de~e&tudantes, concorreram

Vários outros problemas foram levados à Assembléia,
tais como: Concursos internacionais,
os sucessos da UIA
nesse setor e a inconveniência
de modificações
no Regulamento de Concursos Internacionais,
no presente momento, documento que se tornou internacionalmente
oficial; finanças; o Congresso realizado em Moscou em 21-27
de julho de 1958; Concursos entre alunos de Arquitetura;
Prêmio sir Patrick Abercrombíe
e Auguste Perret; Exposições; Curso de Verão, etc ..

Na
13

trabalhos, de 16 alunos da Faculdade sulriograndense, e a de fotografia de Arquitetura reuniu cêrca de
uma centena de trabalhos de 17 fotógrafos. A Me-

RIO

GRANDE

DO

SUL

da lha de Ouro, prêmio máximo do Salão foi conferida às equipes que trabalharam
no conjunto da
Cidade Universitária da URGS, tanto na parte de Arquitetura, como na de Urbanismo. Na l ," Secção o'
[uri de Premiação concedeu Medalhas de Prata a
10 trabalhos, e Medalhas de Bronze a 9 outros. Na
secção de trabalhos
Medalhas

de estudantes

de Bronze a 3 trabalhos,

fotografia foi premiado

foram conferidas
e na secção de

com Medalha

de Prata um

trabalho e outro com Medalha de Bronze.
A comissão organizadora do I Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul foi composta pelos seguintes
arquitetos: A. Wendhausen, A. Chaves Barcellos, L.
C. Zubaran e J. c. C. Coutinho. Constituiu um verdadeiro sucesso a iniciativa dos colegas do IAB sulriograndense,

pelo seu grande

alcance

cultural

e

pelo alto nível dos trabalhos que constituem o que
de melhor existe na produção arquitetônica do Estado, nos últimos 10 anos.

S. A. DECORACÕES
EDIS
,
a firma paulista

que é uma tradição

em serviços de

GÊSSO
Produzimos

e colocamos:

• SANCAS

PARA

• MOLDURAS

-

e ARANDELAS

ILUMINAÇAO

INDIRETA

LAREIRAS
-

MOTIVOS DECORATIVOS

etc.

o

Estrutura

prefubrícada
'1'08hi com
na fúbl'ica Ph-eltt.

vão

de 16

1l1S.,

galpões de qualquer
tipo e COIU
estruturu
pm-tante de concreto
ar-mado prefabr-icado
ferro -ou
madeh-a
. concreto
armado
.
edifícios
l)al'a índústrta
- prédios e residências
- consu lêncín
técnica, estudos.

fôrro falso em placas de gêsso, tipo staff, de
nossa fabricação,
não exige entarugamento
de
madeira e permite ao projetista qualquer possibidade de adaptação dêste material para efeito de
decoração e de iluminação,
não sendo ligado a
dimensões fixas e a superfícies planas.

•

edibras
construções

gerais

Itd a.

São Paulo: R. ~1arques de Itú, 70, 14.0 - Foue: 32-0018
Filiais:
Rio de Janeiro
- Belo Horizonte

Visitem
a nossa exposrçao
Luiz Antonio, 300 -

permanente
à A,-. Brigadeiro
Te!. 32-2326 São Paulo

FC
nota coi~c".çlla luminosa para decoraçlo modero!!!
O mosaico vidroso
Baloon é luz suave. repousante. O
ambiente se transforma. imantado
de iluminação acolhedora e difusa.
Leve e de formas graciosas.
Baloon comunica uma nota atraente
a tóda -de.coração· moderna.
Desenhado originalmente pelo
famoso arquiteto norte-americano
George Nelson. Baloon é fabricado
no Brasil sob licença da
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ARQUITETO
Vem ganhando
programa

semanal

cada

vez maior penetração

o

"Arquitetos na TV", no canal 9,

do IAB-Dep. de São Paulo, produzido por Laureano
Fernandes

[unior e patrocinado

arquitetos

Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo

rea Gonçalves

pela Formiplac.

e Fábio Penteado,

Os
Cor-

elementos da di-

reção do IAB, são os seus organizadores.

O jorna-

lista Roberto Fontes Gomes realiza a sua divulgação.

NA TV
de seu trabalho
cimento
grande

do

na sociedade

programa

na

serviço prestado

brasileira,

televisão

à classe

lhosos pela forma com que o programa
recebido,

como o atestam

dos nos jornais.

instituição de natureza
público

veicula-

O alto nível com que vem sendo

produzido faz do programa
grande

vem sendo

os comentários

"Arquitetos na TV" uma

cultural, através

tem a oportunidade

da qual o

de conhecer

aquilo que a Arquitetura, como ciência e arte. reflete
da vida nacional e da atividade humana.
e pràticamente
interêsse

inexaurível,

Filão rico

capaz de despertar

um

crescente no público. o proçromo só poderá

continuar merecendo

o interêsse que despertou.

Por

que foram feitos para
tor Laureano Fernandes
é Brosílic",

[unior e o arquiteto Kneese
pelo programa

"Isto

êste que deu origem, no mesmo

por uma comissão de arquitetos.
despertado

levou à criação

TV", sob a responsabilidade

O grande interêsse

do de "Arquitetos

na

do IAB, com duração

maior, de 30 minutos, ao envez dos 15 minutos que
era a duração do programa
Apresentamos

anterior.

a seguir, à guisa de retrospecto,

para que se tenha uma idéia da grande
desenvolvida
Formiplac.

o

Inicial-

que são o produ-

canal, ao "Arquitetos em Revista", então orientado

temas

maior

um

no canal 4'- com o patrocínio de várias

firmas, programa

outro lado, do ponto de vista dos arquitetos. como
um recnhecimento

constitui

pelo IAB.

a sua implantação.

mente, os mesmos batalhadores

profissionais

que buscam

o apare-

Vale a pena registrar nestas notas os esforços

de Mello se responsabilizavam
Por muitas razões os arquitetos sentem-se orgu-

1

através dêsse programa,

abordados,

atividade

a relação de

na fase de patrocínio

da firma

lançamento do programa "Arquitetos na TV", reuniu um grande número de personalidades, arquitetos diretores do
IAB e professôres. A fotografia abaixo ilustra a reunião do dia 5 de abril dêste ano, no, canal 9, quando se rea.ízou o
programa inaugural, para o qual foi convidado a fazer uma palestra, sôbre Arquitetura e Planejamento, o professor
Luiz Ignacio Romeiro de Anhaia Meio, professor e diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo.

2

Dia 5-4-61: Lançamento do programa "Arquitetos na
TV", com palestra do prof. Anhaia Mello sôbre a importância da arquitetura.
Dia 12-4-61: Audicão dedicada inteiramente
à Cidade
Universitária.
Oradores convidados:
arq. Paulo de Camargo e Almeida e o Magnífico Reitor da Universidade
de Sao Paulo, prof. Assis Cintra.
Dia 19-4-61: Brasília. Tema apresentado
pe;o arq.
Eduardo Kneese de Mello, em comemoração do primeiro
aniversário
da nova capital.
j

Dia 26-4-61: Palestra
Arquitetura
no Exterior.

do arq. Flávio Léo da Silveira:

Dia 3-5-61: Entrevista com o arq. Henrique Mindlin,
a respeito de sua viagem à Inglaterra
e Estados Unidos,
onde estêve dando cursos.
Dia 10-5-61: Entrevista com o arquiteto nigeriano em
visita a São Paulo.
Dia 17-5-61: Palestra
do arq. Marcelo
Rio de Janeiro, sôbre "Casas Populares".

Dia 24-5-61: Palestra do arq. Oswaldo
çalves sôbre a participação
da arquitetura
Bienal de São Paulo.

Roberto,

do

Corrêa Gonna próxima

Dia 31-5-61: Entrevista
do arquiteto
argentino
Horacio Migone de Aguiar, que abordou o tema da arquitetura argentina e suas impressões sôbre a moderna arquitetura brasileira.
Dia 7-6-61: Palestra do prof. Vladimir Alves de Souza sôbre Arquitetura
Chinesa.
O orador ilustrou suas
palavras
com slides e desenhos realizados
na própria
ocasião.
Dia 14-6-61: Cerimônia
de abertura
dos envelopes
contendo os nomes dos premiados no concurso de anteprojetos para o novo edifício da Assembléia Legislativa
do Estado.
Usaram da palavra,
o deputado
Roberto
Abreu Sodré, Icaro de Castro Mello, Alberto Boti, arquiteto encarregado
da Assembléia junto ao IAB, e Oswaldo Corrêa
Gonçalves,
como coordenador
dos trabalhos.
Dia 21-6-61: Entrevista com os arquitetos premiados
em primeiro lugar no citado concurso: Adolpho Morales,
Rubens Carneiro Viana e Ricardo Sievers.

Na pi-imeu-a fotografia,
reunidos
110 p rogrruua
do diu 10 de
dêste ano, arquitetos
paultstas
e o arquiteto
ntger-iano
em
a São Paulo, após ter passado
I)plo Rio de Janeiro
e Brasília.
Da esquer-da 1)<11'0:1 a direita aparecem
os arquit.etos Eduardo Kneese
de Mello, Fábio Penteado
e Oswaldo
Co rr ea Go nr-a lves; respousá"eis do IAS pelo programa
"ArQuitetos
na TV". Flru seguida
os
ar-quítetos
I..eo ltiheil'o
de l\Jol'ais, Mam-ícto
'I', Schnetder
e o
víxí tnn te.
maio
visita

N;.l segunda roto, 11111 flagl'ante
do Impor-tante
progrnma
realizado no dia 14 de junho
do ano ern CIU'SO,
no qual se deu a
abertura
dos envelopes,
con te n do os nomes
dos premrados
no
concurso
de anteprojetos
para () edifício
da Assembléta
Leg íslatrva
do Estado
de São Paulo, Esttvernm
presentes
na certmô nía
homens pübltcos e ar-quttetos.
VêeJu-se, da esquerda
para a direita:
o de p. Ru i de lUelo .Iu nq uef ru, () dcp. Robert»
Abreu Sodré, presidente da Assembté!a
Legfstat
va do Estado de São Paulo, o arq,
Icmo de Castro
~Iello, presidente
do 11\B·Dep. de São Paulo, e o
a rq. Alherto Botti, consulto.' da Assembléta
no concurso.
í

:Na
lt huu foto, os arquitetos
Rubens Carneiro
Viallna
e
Adolfo
Rtíbio
1\lol'ales,
que juntamente
co m o ar-q.
Rí ca rdo
Síever-s, compuzerum
a equipe
vencedora
do concurso
de anteprojeto
da Assembléia
Legtslattva.
O segundo
prêm ío coube ao
.uq. Flduru-do Knecse
de Mello e seus colnbor-adores
.Iosé Maria
Gandolfi, Joet Rmuntho .lun ior, Luíz FOI'te Net.o e ]?I'<lncisco l">e·
tnICCO. O terceiro
prêm ío aos ar-qutteros 1\ligllP] Alve» Peretru
e
.lo:io Carlo» Putva da suv».
ú
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NOVOS

SóCIOS

DO

IAB

Publicamos no n.? 73 de nosso Boletim a relação
de novos sócios do IAB-Dep. de São Paulo até o ~ês
de maio de 1960. Damos agora ao conhecimento
dos associados do IAB a relação dos arquitetos que
ingressaram no nosso quadro social daquela data
até o mês de junho dêste ano. É de se notar o rápido aumento do número de nossos associados, nestes últimos tempos, bastando para isso observar que
nesse espaço de tempo o número de novos sócios
foi de 82.
Candido Malta Campos Filho
Siegbert Zanettini
Dorlo Montesano
Hosanna Makiko Nishida Kato
[onus Farias
Geraldo Vespaziano Puntoní
Roberto Monteiro
Américo Amalo [unior
Yínq-Hsín Chin
Antonio Ferncmdes Panizza
Hírohiko Sawao
[oel Ramalho Iuníor
Lauro Aslolfo Novaes de Arauio
Dylson Iacopani
Calim Icbur
Eico Suzuki
Maria José de Noronha
Mauricio Kogan
Francisco Petracco
Marciu Dagoberto Dutra Polenghi
José Roberlo Martins
Fuad Constcmtíno Abrahão
Renato Luiz Martins Nunes
ManeeI Kosciuszko Pereira
Reinaldo Pestana
Arthur Foiordo Netto
ArieI Padula
Francisco Assis Caiaffa dos Santos
Lelio Tonso
Ubcrtello Bulqcríní D'Elcí
Jalr R. Peixoto Laguna
Wolpgang Schoedon
Itomíres T. de Queiroz
Arna!do G. Palamone Lepre
André Moravec
João Ccrlos Cauduro

COLÉGIO

DE

-

DEP.

PAULO

Decio MaIuf
Luiz Paulo de Azevedo Lage
Milton de Almeida Pinheiro
Sergio Zorotin
Benno MichaeI Perelmutter
José Nakamoto
Elza Emília Almeida Gaeta
Ayrton Laragnoit
Luiz Nogueira de Camargo
Sergio Corlos Dompieri
Marcolino Vnccorl
Leonidas Soares BoteIho
Helvio Guatelli
Mayumi Wa.ianabe
Buiino Reis Soares
Bcncr de Villa
Maria Imaculada Válio
Yukio Takahashi
Sergio Teperman
José Luiz Poyares Backheueser
Raymundo Nonato Rocha Diniz
José Eduardo Maia De Mendonça
Theodor CIemens Petermann
Antonio Paciello
Wanildo de Carvalho
Francisco Moreira
Luiz Benjamin Buteler
Marcello de Breyne Silveírcr
Walter Logati
João Reis Sobrinho
Ubíroiorc Gilioli
Marcos de Menlevade Tomanik
Mario Giraldes Zocchío
Cesar Aprigliano
Robert Gabriel Mauricio Gontier
Luiz Erasmo de Moreira
Cicero Alfredo Leal Mendes
Ivan de Freitas Cavalcanti
Guillermo Julio Faudel Lizarralde
Flavio Alberto de Souza Reis
Alfredo Gatti Filho
Alberto David Moreira de Andrade
Paulo de MeIo Zimbres
João de HoIanda
Benedita Maria Corvclho Gatto de Holanda
Roberlo Ciampolini Bratke

ARQUITETOS

Estêve em visita a êste Instituto o Secretário do
"Colégio de Arquitetos de Cuba" - arquiteto Arquimedes Povedc - a fim de contratar arquitetos e
engenheiros para trabalhar em seu país. Para tratar
do assunto junto às autoridades cubcrnas: criou o

SÃO

DE

CUBA

IAB uma Comissão especial composta dos colegas:
Vilanova Artigas (Presidente), Oswaldo Correa Gonçalves, Fábio Penteado, Waldimir Kliass.
"
Maiores informações serão prestadas na Secretaria do L A. B.
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BALANÇO PATRIMONIAL DO IAB -

DEP. SÃO PAULO -,

PERíODO DE 16/8/1959

A 15/8/1960:

A T I V O
IMOBILIZADO
Imóveis
Móveis e Utensílios
Armários e Divisões
Instalações
Cauções
DISPONíVEL
Caixa
Bancos

.
.
.
.
.

8.888.000,00
760.490,00
57.000,00
68.164,70
4.200,00

9.777.854.70

.
.
.

NÃO EXIGíVEL
Patrimônio
Fundo p/ Depreciação
EXIGíVEL
Credores p/ Venda de Imóveis...............
Credores Diversos.............................
C/C/ Diversos................................
Despesas
a Pagar............................

.
.

2.020,00
68.208,00
PASSIVO

70.228,00

8.445.870,60
112.679,50

8.558.550,10

643.635,10
419.113,40
59.313,00
167.471,10

1.289.532,60

9.848.082,70

9.848.082,70

RECONHECEMOS
A EXATIDÃO DO PRESENTE
BALANÇO
PATRIMONIAL,
SOMANDO
CRS 9.848.082,70
(NOVE MILHõES, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E OITENTA E DOIS CRUZEIROS E SETENTA
CENTAVOS)
E ATESTAMOS
A VERACIDADE
DOS DADOS UTILIZADOS
EM SUA ELABORACÃO.
São Paulo, 15 de agôsto de 1960.
J

Arq. tcaro de Castro Mello
Presidente

Arq. Fábio Moura Penteado
1.0 Tesoureiro

Terezinha Miguel Naked
G. L. CRC/30.400-sp.

DEMONSTRAÇÃO

DA "RECEITA" E "DESPESA" DO IAB DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
PERíODO DE 16/8/1959 A 15/8/1960:
RECEITA
Anuário
.
22.806,50
518.670,00
Mensalidades
.
Aluguel da Loja
.
372.320,20
1.295,00
Juros obtidos
.
Rendas Diversas
.
39.534,10
Aluguel da sede
.
18.000,00
1.137.625,80
Donativos
.
165.000,00
1.137.625,80
DESPESA
Comissões
de Cobrança..............................
38.977,00
Concursos
e Congressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.350,90
Condomínio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.377,00
Cursos, Conferências
e Exposições....................
5.600,00
Despesas de comunicações
10.228,30
Despesas gerais
72.194,50
Despesas legais e judiciais
1.860,50
Despesas de Secretaria
36.052,00
Despesas Sede e Restaurante
::35.000.00
Despesas Diretoria e Recepções
85.670,90
L A. B. - Central.
....................
. . . .. . . . . . . .
52.211,10
Impostos
45.671,90
Impressos
13.950,00
Juros hipotecários
55.955,10
Limpeza e conservação
23.456,00
Luz e telefone.......................................
37.970,00
Lux Jornal
14.400,00
Material
de escritório
32.366,40
Ordenados
e gratificações............................
260.866,50
913.158,10
"Superovit" verificado
neste exercício.................
224.467.70
1.137.625,80
.IMPORTA

A PRESENTE
"DEMONSTRAÇÃO"
SETE MIL E SEISCENTOS E VINTE

Arq. tcaro de Castro Mello
Presidente

EM CRS 1.137.625.80 (HUM MILHÃO, CENTO E TRINTA
E CINCO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS).
São Paulo; 15 de agôsto de 1960

Arq. Fábio Moura Penteado
1.0 Tesoureiro

E

Terezinha Miguel Nak=d
G. L. CRC/30.400-sp.

BALANÇO

PATRIMONIAL

DO IAB -

DEP. SÃO

PAULO

-,

PERíODO

DE 16/8/1060

A

15/5/1961:

A T I V O
IMOBILIZADO
Móveis
Móveis e Utensílios
Armários
e Divisões
Instalações
'
Cauções

.
.
.
.
.

8.888.000,00
764.210,10
57.000,00
80.549,40
4.200,00

9.793.959,50

.
.

5.000,00
19.779,30

24.779,30

DISPONíVEL
Caixa
Bancos

PENDENTE
Contas

a

pagar

5.000,00

.

9.823.738,80

PASSiVO
NÃO EXIGíVEL
Patrimônio
Fundo p/

Depreciação

.
.

8.509.851, 70
112.679,50

8.622.531,20

EXIGíVEL
Credores
p/ Venda
de Imóveis...............
571.863,40
Credores
Diversos.............................
381.446,40
Despesas
a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188.584,80
C/C/
Diversos................................
59.313,00
1.201.207,60
9.823.738,80
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO :t'RESENTE BALANÇO PATRIMONIAL,
SOMANDO CR$ 9.823.738,80
(NOVE MILHõES, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MiL, SETECENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS E
OITENTA CENTAVOS) E ATESTAMOS A VERACIDADE DOS DADOS E ELEMENTOS UTILIZADOS EM
SUA ELABORACÃO.
São Paulo, 15 de maio de 1961.
Terezinha Mig-uel Naked
Arq. Fábio Moura Penteado
Arq. Icaro de Castro Mtilo
1.0 Tesoureiro
G. L. CRC/30.400-sp.
Presidente

DEMONSTRAÇÃO

DA

"RECEITA" E "DESPESA" DO IAB DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
PERíODO DE 16/8/1960
A 15/5/1961:
RECEITA
576.710,00
Mensalidades
.
343.550,00
Aluguel
da Loja
.
348,50
Juros obtidos
.
32.713,20
Rendas
Diversas
.
1.008.321,70
55.000,00
Donativos "
'
.
DESPESA
Comissões
de Cobrança
..............................
81.345,00
Condomínio..
.........................................
174.759,00
Despesas
Bancárias.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.708,00
Despesas
de Comunicações
5.770,40
Despesas
Gerais
7.200,00
Despesas
Legais e Judiciais
14.613,00
Despesas
de Secretaria
57.132,20
Despesas
de Sede e Restaurante
32.800,00
Despesas
de Diretoria e Recepções
21.124,50
I. A. B. Central
50.203,70
Impostos
15.000,00
Impressos
48.209,70
Juros
hipotecários
64.460,00
Limpeza
e conservação
2.030,00
Luz e telefone ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.105,20
Lux Jornal...........................................
14.800,00
Material
de escritório................................
31.939,90
Ordenados
e gratificações............................
277.790,00
Viagens
e Representações............................
3.350,00
944.340,60
"'SUPERA VIT" verificado
neste período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.981,1 O
1.008.321,70
IMPORTA A PRESENTE

"DEMONSTRAÇÃO" EM CRS 1.008.321,70 (HUM MILHÃO, OITO MIL, TREZENTOS
E VINTE E UM CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS).
São Paulo, 15 de maio de 1961.
i
Arq. Icaro de Castro Mello
Arq. Fábio Moura Penteado
Terezinha Míguel Naked
Presidente
1.0 Tesoureiro
G. L. CRC/30.400-sp.
PARECER DO CONSELHO FISCAL - Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do Instituto de Arquitetos do Brasil - Dept. de São Paulo, após o exame da escrituração do movimento financeiro relativo ao período
de 16/8/59 a 15/5/61, e tendo constatado ordem e exatidão, são de parecer que os mesmos são dignos de fé e
devem ser aprovados por Assembléia Geral.
São Paulo, 15 de maio de 1961.
Arq. Eduardo Kneese de Mello
Arq. Lauro da Costa Lima
Arq. Francisco Beck
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COMISSÃO

DE SAúDE

PúBLICA

DA UNIÃO

INTERNACIONAL

DE

ARQUITETOS

Reunião realizada em Moscou de 18 a 24 de julho de 1960
RELATóRIO

DO ARQUITETO

Graças aos esforços do Conselho Superior do
L A B. e ao apoio da Divisão de Cultura do Ministério das Relações Exteriores, pela primeira vez pôde
o Brasil comparecer a uma reunião da Comissão de
Saúde Pública da U. L A
A importância da participação
do Brasil em
conclaves dêste tipo poderá ser avaliada pela magnitude dos assuntos tratados, como se depreende
dêste relatório.
Paralelamente às reuniões da Comissão realizaram-se visitas em Moscou e Leningrado a hospitais
e centros de saúde, aos órgãos governamentais responsáveis pelo planejamento urbanístico, com vistas,
sobretudo, aos problemas de saúde pública. Essas
visitas extenderam-se a museus, monumentos, novos
núcleos urbanos, etc.
Tôdcs estas atividades foram magnlficamente
organizadas pela Secção Soviética da U. L A, que
não mediu esforços para o bom resultado dos trabalhos da Comissão e para o desenvolvimento do
programa cultural.
Participaram dos trabalhos os seguintes membros e observadores:
Membros: Arquitetos William F. Vetter, Suissa
(Delegado da U. I. A); Donald A Goldfinch, Inglaterra (Presidente; Gustaf Birch-Lindgren, Suécia; Médico R. F. Bridgman (representante da Organização
Mundial da Saúde); Arquitetos: Karoly Benjamin,
Hunoric: S. Cermak, Checoslováquia;
Aurelio BotelIa E., Espanha; Médico Kurt Liebknecht, Alemanha
Oriental; Arquitetos Henri Calsat, França; Gueorgui
Gradow, U. R. S. S.; Arien Sharon, Israel; Stefan
Porebowicz, Polônia; Rino Levi, Brasil.
Observadores:
Arquitetos Thymio Papayannis,
Grécia; Fernando Cavestany, Espanha; P. A Alexandrov, U. R. S. S.; Anne Opotehinskaia, U. R. S. S.
Faltaram apenas os membros do México e dos
E. U. A
Após a leitura da ata da última reunião, realizada em Praga, de 6 a 14 de julho de 1959, procedeuse a discussão dos vários temas previstos na ordem
do dia, conforme o resumo que se segue:
1) - RELAÇÕES DA COMISSÃO COM A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE
Relator, Arq. William F. Vetter
A Comissão de Saúde Pública da U. I. A foi
u:dmitida a fazer parte da O. M. S. em 1958, na qualidade de entidade não oficial.
A O. M. S. até essa data só era composta de
médicos. A partir dessa data teve q colaboração
de arquitetes, representantes da U. I. A. Isto ampliou
seu campo de estudos, que passou a abranger o
planejamento urbanístico, de modo a entrosar os
problemas de saúde com os demais problemas do
habitat em geral.
2)- ORGANISMOS DE PESQUIZAS E DE
DOCUMENTAÇÃO
Relator, Arq. Donald A Goldfinch
A discussão girou em tôrno da criação de um

RINO LEVI

centro internacional para a coleta e divulgação de
informações relativas a hospitais e ínstítuiçoes
de
saúde. 1ol centro, para cumprir eficientemente sua
imalidade, necessItará de um corpo de ospeciohstos.
que deverá ter todas as facllidades para a organizaçao de um arquivo tanto quanto possível completo,
promovenao a puohccçoo e distnourçco do mctencl
reunido, com daaos compcrotrvos e em condições de
ser usado em qualquer país. Isto implicará em despesas de vulto, cujo hnanciamento não parece fácil
de se obter.
O Arq. Goldfinch apresentou um esquema de
questionáno que devena servir de base para o regIstro das informações relativas às realizações no
campo da saúde pública.
Dada a complexidade do assunto ficou resolvido
prosseguir-se nos estudos. Com êste obietrvo foi nomeada uma comissão composta dos arqs. Goldfinch
e Calsat e do médico Dr. Bridgman.
3) - 2.0 SEMINARlO INTt:RNAClUNAL DE ARQUITETURA E TÉCNICA HOSPITALAR
Relator, Arq. William F. Vetter
Este semínório
deverá tratar de problemas urgentes de saúde dos países subdesenvolvidos.
Deverá orientar seus trabalhos com sentido prático,
tendo em vista as condições econômicas dos países
interessados.
O grupo de coordenação procurou apoio para a
realização do serninórío na Africa e no sul-este da
Ásia ,sem resultado. Em conseqüência propôs que
o seminário se realize em Genebra, o que íoi aprovado. Ficou resolvido, ainda, sua realização no ano
de 1961 encarregando-se o Arq. Vetter de sua preparação.
ü Seminário deverá ter a participação de medicos, administradores,
arquitetos e engenheiros.
4) - ESTANCIAS BALNEÁRIAS
Para êste item da ordem do dia foram apresentados 3 relatórios, relativos às estâncias balneárias
na Inglaterra, na Checoslováquia e na Hungria, como segue:
ESTÂNCIAS BALNEÁRIAS NA INGLATERRA
Relator, Arq. D. A Goldfinch
Águas minerais foram descobertas e postas em
uso pelos romanos, no sul-este da Inglaterra. Águas
quentes e piscinas romanas continuam em uso até
hoje.
Mais tarde descobriram-se outras fontes, foram
construídos hospitais e grandes hotéis e as águas,
sais e outros produtos minerais foram explorados
industrialmente.
Em 1948 o govêrno integrou os hospitais das estâncias balneárias no plano nacional de saúde. Alguns anos depois, devido ao elevado custo de manutenção dos hospitais, o govêrno resolveu abandonar esta política, passando a fornecer ajuda a
instituições privodcs.
O programa das estâncias balneárias na Inglaterra compreende banhos médicos, águas minerais,
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instalações para fisioterapia, hidroterapia, para reumáticos e reabilitação, ambulatórios, ete., além de
turismo e festivais culturais, incluindo o incentivo
a indústria ·hoteleira.
ESTANCIAS BALNEÁRIAS NA CHECOSLOV ÁQUIA
Relator, Arq. s. Cermak
Aguas tortemente radioativas, algumas usadas
para tratamento da poliorruehte. representam oesde
séculos granae nqueza na Cnescotovctquio.
Lm 1~3/ toi tundodo o Instrtuto Bcmecrolóçico.
ligaao a rccurcooe ae ivrecncino de t'raga, desunaao
a estudos e pesquiscs.
t.m 1~4b o governo nacionalizou as fontes de
aguas mmerrns e promoveu o estuoo de um plano
de transtormação
dos bcnnecmos. tendo em vista
também aspectos urrxmísticos.
Neste sentido promoveu vórios concursos entre orquitetos.
O plano preve a cooperação entre estações balneánas e nospitcns e a especronzoçoo das mesmas
estações.
}iara 1960 são previstos tratamentos gratuitos
para :G4ü.000trabalhadores e seus íorruhcres.
L~'1'ANC1AS BALNEÁRIAS NA HUNGRIA
A ríuncmc possue j~O nascemes de águas minsrcns localizadas
em ts::> regiões.
Tratam-se de
aguas que comem iodo, sódío, sultato de magnésio,
biccroonoto de potcssio e enxoire e que são usadas
para vanos tratamentos teropéuticos, como mecanoterapia, ns.oteropic, raumotismo. doenças dOS centros locomotores ,doenças urolócnccs, ao estbmago,
do intestmo e dos órgãos respiratórios.
Em 1950 foi criado Em Jjudapest o Instituto Nacíonol das Doenças Reumáticas e de Balnearologia,
montico diretomente pelo rvnmstér.o de ~aude. Este
ínstituto tem a hnahaade de tremar especialistas e
de fornecer informações e assistência técnica.
A orgamzação de tratamentos com águas minerais, compreenae:a) - Hospitois balneários, administrados
diretamente pelo Ministério de Saúde;
b) - Sanatórios, dirigidos pelo Conselho Central das Hungarian Trade Unions;
c) - Ambulatórios bclnoónos.
S) ENSINO MÉDICO NO QUADRO HOSPITALAR
Relator, DI. R. F. Bridgman
O relator põe em evidência as diferenças de
orientação entre os países anglo-saxões e latinos em
relação ao ensino prático da medicina, realizado
nos hospitais. Em geral, os anglo-saxões ministram
() ensino prático em hospitais dirigidos diretamente
pela universidade, ao passo que os latinos preferem
utilizar para êsse fim quaisquer hospitais, o que é
realizado por meio de convênios com a universidade.
No primeiro caso, tem-se a vantagem de contar
com importantes instalações
de ensino dentro do
hospital. Porém, o número de alunos se torna reduzido, de vez que para uma suficiente atividade
clínica são necessários de 3 a 4 leitos de hospitalização para cada aluno.
No segundo caso, a universidade poderá ter à
sua disposição maior número de hospitais, podendo
em conseqüência,
fornecer ensino prático a maior

número de alunos. No entanto, as instalações de
ensino dêstes hospitais são reduzidas, não passando,
ireqüentemente, de um anÍiteatro para conferências.
Baseandc-se nestas considerações o relator traça um esquema de integração da universidade com
o hospital, partindo do planejamento urbano, tendo
em vista a organização de uma ou mais rêdes hospitalares, conforme o tamanho da cidade.
Esta rêde devsró comportar o seguinte:1) - Um centro hospitalar, ligado a Faculdade de
Medicina, com 1.200 leitos, de modo a compreender tôdas as especialidades médicas. Êstes leitos serão distribuídos em 2 ou 3 edifícios
para evitar a hipertrofia do hospital.
Êste,
além de 500 a 800 leitos se torna, de acôrdo
com estatísticas, de atmosfera desumana, difícil de administrar, de manutenção elevada e
baixa produtividade.
Os 2 ou 3 edifícios do centro hospitalar terão
em comum a central térmica, o almoxarifado,
a lavanderia, ete.
:2) - Vários hospitais gerais de distrito, com um
máximo de 500 leitos, sendo um para cada
50.000 a 100.000 habitantes, com ambulatório,
serviços de reeducação e médico-sociais, além
de pequenas salas para cursos.
3)
Institutos especializados,
anti-cancerosas,
psiquiátricos, para tuberculosos, reumáticos, ete.,
colocados em lugares apropriados.
O centro hospitalar universitário compreenderá
uma zona universitária para o ensino das ciências
bóscos, uma zona hospitalar na qual os estudantes
só têm acesso quando encarregados de funções de
diagnóstico e terapia e uma zona comum compreendendo locais de ensino e pesquiza.
No centro hospitalar são previstas as seguintes
dependências:
Na parte de hospitalização, na proporção de cada 90 leitos: Para alunos:- Sala de apresentação
dos enfermos mq.40
mq.30
- Sala de estar e ensino clínico
Para o professor e assistentes: - Secretaria
. mq. 15
- Arquivo e datilografia
. mq. 30
- Biblioteca
. mq. 30
- 2 salas de pesquisas clínicas
mq. 50
- Escritório para enfermeiras
mq. 15
No bloco operatório:- Sala de projeção de TV para 30 alunos.
Na radiologia:- Laboratório para o professor
. mq.30
Laboratório para os assistentes
. mq.25
- Sala de trabalho
. mq.30
mq.70
- 2 salas para discussões
Nos laboratórios: Laboratórios do hospital, com acesso aos estudantes.
Laboratórios de pesquisas, em comum para
o hospital e os estudantes.
Laboratórios de ensino, compreendendo salas
para 100 estudantes.
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No ambulatório:- Consultórios maiores que os normais de modo a admitirem a presença dos estudantes.
Refeitório e bar para estudantes
Salas de reunião para estudantes
,2 a 4 anfitea1ros com capacidade para 150 a 200
estudantes.
6)
HOSPITAIS NOS PAÍSES SUB-DESENVOL
VIDOS E TROPICAIS
Relator, Arq. Arích Sharon
O relator põe em evidência as diferenças existentes entre o que chama de países estáticos e países dinâmicos. No primeiro grupo são classificados
os países desenvolvidos, de estrutura estável, e no
segundo os países sub-desenvolvidos, que na maioria dos casos encontram-se em fase de industrialização, portanto sujeitos a um regime de evolução
rápida.
Considerando que a industrialização produz consideráveis movimentos demográficos, é importante
e urgente que se faça o contrôle dêstes movimentos
por meio de planejamento, no qual serão enquadradas as instituições de saúde.
Quanto aos projetos dos hospitais o relator recomenda o seguinte:1)
Programas dinâmicos de modo a permitir adaptações e modificações futuras.
2)
Terrenos grandes que possibilitem ampliações
das instalações.
3)
Simplicidade de projeto e concentração dos
serviços, considerando a carência de médicos,

técnicos, enfermeiras e equipamento.
Estudo cuidadoso das condições climatéricas
prevendo-se terraços, pátios, corta-sóis, ventilação apropriada, ele.
7) - VARIOS
O último item do seminário, como previsto, foi
dedicado à apresentação e discussão de projetos de
hospitais.
Foram examinados projetos apresentados pelo
dr. Bridgman, arq. Cermak, arq. Botella, arq. Rino
Levi e pelo grupo de arquitetos de Moscou.
O signatário dêste apresentou 3 projetos de hospitais gerais para 200, 300 e 400 leitos, que executou
para a Venezuela, sendo o primeiro de tipo horizontal e os 2 últimos de tipo vertical, focalizando, sobretudo, o problema da concepção arquitetônica, nas
suas grandes linhas.
Os projetos dos colegas da União Soviética cobriam integralmente as paredes da sala na qual se
realizaram as discussões.
Nestes trabalhos notou-se, em particular, a preocupação sempre presente de enquadrar o hospital
no planejamento urbanístico.
A idéia de planejamento orgânico estêve sempre
presente em tôdas as comunicações e debates da
Comissão. Isto indica uma orientação racional em
contraste com a tendência freqüentemente existente
de solucionar problemas de tanta importância para
a coletividade de maneira pessoal, as vêzes mesmo
arbitrárias.
São Paulo, 10 de novembro de 1960.
4) -

"0,

COMISSÃO

DE

>f:::}~~1~

EQUIPAMENTOS

ESPORTIVOS

Reunião realizada em Roma de 28 a 31 de julho de 1960
RELATóRIO DO ARQUITETO ÍCARO DE CASTRO MELLO

II Reunião

da Comissão

de Recreação

e

Esporte da UIA em Roma de 27 a 31 de
julho de 1960.

Da esquerdo. para a direita:

arquitetos Louis Saint Calhe dimir Rcmgelow Mello -

França, Wla-

Bulqóric. Ícaro de Castro

BrasiL Jerey Hrymiewíeckí

nia (delegado
Dagoberto

-

Polô-

ao Comitê Executivo da UIA),

Ortensi -

Itália (Presidente da

Comissão) e Bruno Giacometti -

Suiça.

[
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Exmo. Sr. Arquiteto ARY GARCIA ROZA
D.D. Presidente

do Conselho

Superior do

Institúto de Arquitetos do Brasil.
Como representante
do Instituto de Arquitetos
do Brasil, na Comissão de Equipamentos Esportivos
da U. L A. tivemos a honra e a satisfação de comparecer à II Reunião dcquela Comissão, realizada
na cidade de Roma, de 28 a 31 de julho p.p., e portonto. cabe-nos a obrigação de relatar a V. Excia.
e aos demais membros 00 Conselho Superior, o resultado dos trabalhos realizados.
1) Em primeiro lugar transcrevemos o relatório
dos trabalhos realizados pela Comissão em sua l.a
Heunião, realizada na cidade de Varsóvia, de 4 a 6
de junho de 1959, (anexo n.? 1), aonde por motivos
de ordem financeira o L A. B. não poude se fazer
representar como era o seu desejo e obrigaç5.o para
com a U. L A.
2) Êste ano, contando com o auxílio e cooperação da Divisão Cultural do Ministéno das Relações
r.xteriores, pudemos comparecer à II Reunião em
Roma.
Estiveram presentes quase todos os componentes
da Comissão, excepto os representantes
do México
e da União Soviética que se excusaram.
Paralelamente,
aos trabalhos da Comissão foi
realizado amplo programa de visitas às instalações
Olímpicas de Roma, na companhia dos arquitetos
outorss dessas Obras. Vários almoços, jantares, recepções, passeios, foram proporcionados pelos colegas italianos que foram incansáveis e gen tilíssimos
no sentido de proporcionar aos visitantes tôdas as
facilidades e bem estar, reafirmando a tradicional
amizade e hospitalidade italianas.
A presença da representação
brasileira pela
primeira vez foi muito bem recebida por todos.
Ao se iniciarem os trabalhos, tivemos a oportunidade de saudar tôdas as delegações, oferecendo,
livros, revistas o discos sôbre Brasília, que nos foram
fornecidos pelo Itamarati.
Participamos de todos os debates e pudemos
expressar por várias vêzes os nossos pontos de vista,
e relatar a nossa experiência no campo das construções esportivas. Fizemos parte de um grupo de
trabalho, encarregado do exame dos equipamentos.
Ao final da Reunião propuzemos em nome do
L A. B. a indicação do Brasil como local da realização da III Reunião em 1961. Como o interêsse pelo
Brasil, pela sua arquitetura e, como não poderia
deixar de ser, por Brasília, é o maior possível e
também como homenagem ao L A. B. e seus associados, pelo esfôrço, trabalho e conquista em prol
da profissão, é que por unanimidade
os membros
da Comissão apoiaram a nossa proposta.
Tivemos a oportunidade de trocar impressões
com todos os colegas presentes à reunião e estabelecer a mais cordial amizade com os mesmos.
Não posso deixar de ressaltar aqui os nomes
dos colegas Dagoberto Ortensi (Pres.), Giorgio Somincini e Sergio Danielli, da Itália, [erzy Hrynie-

wiecki, Romuald Wirszyo, da Polônia, pela maneira
como conduziram os trabalhos da Comissão.
Juntamos a êsse o relatório oficial da Comissão,
sôbre a II Reunião (Anexo n.? 2).
Na próxima reunião do Conselho Superior ao
qual temos a honra de pertencer, teremos a oportunidaçl.e de esclarecer verbalmente com maiores detalhes êste relatório.
Ao terminar Sr. Presidente, queremos salientar
aqui a dedicaç5.o e esfôrço desenvolvidos pelo colega Flávio Léo da Silveira, presidente da Divisão
de Relações Internacionais,
do L A. B. junto ao
Itamarati, e com as demais providências que se fizeram necessárias a nossa viagem.
Agradecendo a V. Excia. e a todos os membros
do Conselho Superior do L A. B. o apoio e a confiança que nos dispensaram ao nos indicarem para
essa representação,
esperamos ter-nos desincumbido dessa honrosa missão, de uma maneira se
não brilhante, pelo menos à altura do prestígio e
do renome dos arquitetos brasileiros.
São Paulo, 24 de novembro

de

1960.

Ícaro de Castro Mello
Reunião

de 4 - 5 - 6 de junho de 1959
em Varsóvia
RELATÓRIO

1. 1 A importância cada vez maior dos probleblemas propostos aos arquitetos, aos urbanistas e aos engenheiros devido ao desenvolvimento das instalações esportivas, fêz com que aparecesse o interêsse de se constituir, dentro da U. L A.
uma "Comissão de Equipamentos Esportivos."
1.2 Tendo sido resolvido a criação dessa Comissão pelo Comitê Executivo em julho de
1958, ela foi formada de acôrdo com as Secções Nacionais e realizou sua primeira reunião de 3 a 7 de
junho de 1959 em Varsóvia.
1.3 Estiveram presentes:
os membros:
LOUIS TOMBAREL - Algéria
LOUIS SAINT-CALBRE - França
CHARLES DAVID - Hungria'
DAGOBERTO ORTENSI - Itália
MASACHIKA MURATA - Japão
FRODE RINNAN - Noruega
HANS HOPP - Rep. Oriental Alemã
DAMIAN ASCANIO - Rumânia
IGOR E. ROGINE - União Soviética
ROMUALD WIRSZYO - Polônia.
observadores:
VLADIMIR KARFIK - Tchecoslováquia
JULIAN BRZUCHOWSKI - Polônia
ausentes:
ICARO DE CASTRO MELLO - Brasil
BRUNO GIACOMETTI - Suissa
J. SOTERAS MAURI - Espanha.
assistiram à 'Reunião:
PIERRE VAGO - Secretário Geral da U.1.A.
JERSY HRYNIEWIECKI Presidente da
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Secção Polonesa e organiza dor da Reunião
por parte da U. r. A.
O professor Dagoberto Ortensi - Itália - foi eleito
Presidente.
2.

À Comissão

declara:

2. I

Cada homem, cada mulher, cada criança
tem direito a praticar esportes, indispensáveis a saúde moral e física da sociedade.
2.2

Em conseqüência,
o dever da coletividade é de por à disposição de cada um os
meios necessários, da mesma maneira que o equipamento social e cultural.
2.3

A aplicação prática dêsses princípios fundcrnentois é função das condições locais:
geográficas,
climatéricas, costumes, assim como a
importância e o caráter das aglomerações.
2.4

A Comissão se propõe realizar, no domínio de sua competência, uma contribuição eÍicaz à solução dêsses problemas, quer sejam
de cidades, vilas ou campos - existentes, em desenvolvimento ou a serem criados.
3. 1

A Comissão
examinou com interêsse o
questionário preparado
pela Secção Polonesa. Ela encarregou um grupo de trabalho composto dos senhores: WIRSZYO, RlNNAN, HOPP, para
redigir o têxto dêsse documento, antes de enviar às
Secções, num prazo de 2 meses.
3.2

A Comissão convida sua Secretaria a levar às Secções o documento sôbre a terminologia elaborada pela Secção Polonesa.
4.

A Comissão aceitou com satisfação a oferta
da Secção Italiana da U. I. A. de realizar
a próxima reunião em Roma sede dos JOgOS Olímpicos de 1960, de 21 a 24 de abril de 1960. Ela propõe como tema principal do trabalho
dessa segunda reunião:
"Os equipamentos
esportivos de múltiplas utilizações". Um grupo de trabalho foi constituído, tendo
em vista a preparação técnica da Reunião de Roma.
Êle se compõe

de:

Srs. KARFIK
SAINT-CALBRE
RINNAN
ORTENSI
BRUSCHOWSKI
ROGINE.
A Comissão tomou conhecimento com satisfação de uma declaração
do SR. RINNAN, comunicando
a certeza do apoio técnico e
tinanceiro, que na sua qualidade de membro dessa
Comissão êle receberá do seu govêrno, como da
Municipalidade
de Oslo e de outras cidades importantes. Faz votos para que uma ajuda análoga seja
dada por todos os governos e coletividades públicas
ao trabalho da Comissão.

Os delegados
LOUIS SAINT-CALBRE
ROMUALD WIRSZO
VLADIMIR KARFIK
PIERRE VAGO
O Presidente
DAGOBERTO ORTENSI
MASACHIKA MURATA
FRODE RINNAN
assinatura ilegível

II Reunião de 28 - 29 - 30 de julho de 1960
PROTOCOLO
I.1

A primeira reunião da Comissão de Equipamentos Esportivos em Varsóvia, decidiu
realizar a II Reunião em Roma nos dias: 28, 29 e 30
de julho de 1960.
1.2

À reunião

estiveram presentes os seguintes membros:
ÍCARO DE CASTRO MELLO - Brasil
ASCANIO DAMIAN - Rumânia
CHARLES DAVID - Hungria
BRUNO GIACOMETTI - Suissa
HANS HOPP - R. D. A.
J. SOTERAS MAURI - Espanha
MASACHIKA MURATA - Japão
DAGOBERTO ORTENSI - Itália - Presidente da Comissão
WLADIMIR RANGELOW - Bulçórío
FRODE RINNAN - Noruega
LOUIS SAINT-CALBRE - França
ROMUALD WIRSZYO - Polônia - Secretário da Comissão.
Suplentes:
J. BRUSZCHOWSKI - Polônia
F. MITJANS MIRO - Espanha
G. SIMONCINI - Itália
Observadores:
E. BIANCHINI - Itália
S. DAMIELLI - Itália
W. ZABLOCKI - Polônia
Ausentes:
PEREZ PALACIO - México
IGOR ROGINE - União Soviética.
Assistente à Reunião:
JEREY HRYNIEWIECKI - Delegado do Comitê Executivo da U. I. A.
2.

A Comissão decidiu criar dois grupos de
trabalho, para estudar os problemas fun-

5.

6.

A Comissão exprime seus calorosos agradecimentos à Secção Polonesa da U. r. A.
pela cordial hospitalidade e pela parte considerável
que ela assumiu no desempenho das tarefas que lhe
foram confiadas pela U. I. A.

damentais.
2.1 Um grupo de trabalho, encarregado
examinar o problema das instalações
portivas destinadas ao uso público, é comoposto
seguintes mombros:
H. HOPP
D. ORTENSI
F. RINNAN
L. SAINT-CALBRE
G. SIMONCINI
R. WIRSZYO
2.1.1

As conclusões
as seguintes:

finais

dos

trabalhos

de
esdos

são
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"Em visto do papel cada vez mais importante da
recreação e do esporte, a Comissão de Equipamentos Esportivos da U. L A. decidiu elaborar uma carta do Equipamento Esportivo, apoiando-se no Manifesto de Varsóvia, nas respostas sôbre a enquete
da Comissão, e também nas proposições italianas e
polonesas.
2. 1 . 1 O referido grupo de trabalho está encarregado de redigir a "Carta" conforme as
bases preparadas e discutidas durante a Ir Reunião
de Homa.
Um projeto de redação dessa carta será feito
pelo SR. G. SIMONCIN1.

.'

Êste projeto será estudado e corrigido pelos membros do grupo de trabalho, antes da III Reunião da
Comissão, quando deverá ser assinado e aprovado.
2. 1 .3 Proposição do Prof. DAGOBERTO ORTENSI - Secção Italiana, aprovada na reunião de 28 de julho de 1960.
1) As condições econômicas podem influenciar
a execução de instalações destinadas a recreação, ao esporte e aos descansos, mas em
geral essas condições não deverão, nem a
retardar, nem a entravar.
2) Os terrenos reservados ao esporte franqueados à juventude, nas pequenas, como nas
grandes divisões urbanas deveriam fazer parte do equipamento de utilidade pública, como escolas maternais, os mercados distritais,
e as lojas de artigos de primeira necessidade.
3) Durante a elaboração de projetos relativos às
instalações para recreaç:S:o, esporte e descanso, o arquiteto dos edifícios esportivos deverá
colaborar estritamente com os urbanistas e
os técnicos encarregados dos parques e jardins. Deve ser dada prioridade às necessidades dos habitantes sôbre as considerações
econômicas que se opõem à realização dê~ses
projetos.
As características funcionais do equipamento
esportivo destinado à juventude serão incompatíveis com as exibições esportivas de profissionais; em conseqüência suas características poderão não estar estritamente subordinadas à regulamentação atual, para as construções destinadas aos espetáculos.
2. 1.4 Proposição elaborada pelo grupo de trabalho em 29 de julho de 1960.
O estudo de planos de cidades e vilas deve levar
em conta a necessidade em instalações, das populações rurais e urbanas no plano comunal, no plano
regional ou no plano nacional.
.
O grupo de trabalho propoz articular o trabalho
nos seguintes pontos, distinguindo os equipamentos
em 3 categorias fundamentais:
1) As zonas verdes sem equipamentos, as instalações esportivas destinadas ao uso da juventude escolar, que deverão oferecer possibilidades de utilização para adultos.
2) Instalações recreativas destinadas ao treinamento e às pequenas competições, para jovens e adultos.
4)

3) Instalações destinadas a abrigar as manifestações esportivas espetaculares
caracterizadas por elementos que possam admitir uma
grande quantidade de espectadores.
Para cada categoria se deverão variar as diferentes disposições. A distribuição das instalações poderá ser a seguinte:
Para as instalações de conjunto da primeira categoria - aplicação ou criação
de um regulamento tendo em conta a distribuição demográfica;
Para as instalações da segunda categoria uma repartição levando em consideração as diferentes condições geográficas,
sociais, dos habitantes e da população;
Para as instalações da terceira categoria
uma repartição que dependa sobretudo
das condições econômicas.

3.

O grupo de trabalho encarregado de examinar os problemas dos equipamentos
é
composto dos seguintes membros:
SRS. ASCANIO DAMIAN
BRUNO GIACOMETTI
J. SOTERAS MAURI
ICARO DE CASTRO MELLO

3.1

As conclusões finais dos trabalhos são as
seguintes:
Baseando-se na proposta do SR. IGOR ROGINE, foi
preparado um questionário que deverá ser enviado
a todos os membros da Comissão, e as respostas
deverão ser encaminhadas ao Secretário Geral durante o primeiro semestre do ano seguinte (Questionário Anexo).
4.

A Ir Reunião constatou a necessidade de
estabelecer uma terminologia unificada, nas
definições dos terrenos e dos símbolos usados nos
planos no domínio do construção esportiva; deverá
ela ser obrigatória para tôdas as secções nacionais
da U. L A.
Os membros da Comissão: HOPP, MAURI, ORTENSI, RINNAN, ROGINE, SAINT-CALBREe WIRSZYO, elaborarão esta terminologia unificada, baseando-se nas proposições submetidas pelas secções nacionais da Itália e da Polônia, e ainda sôbre
o vocabulário contido no livro polonês "Construções
Esportivas". A sub-comissão dará o material à Secretaria da Comissão, ao menos três meses antes
do Congresso da U. L A., em Londres, para que
possam ser impressas e distribuídas a todos os
membros da Comissão e também discutidas e aprovadas por ocasião do Congresso.
S.

A Comissão, se ocupando essencialmente
dos problemas arquitetônicos, urbanísticos e
estruturais de construções esportivcs acha necessário estabelecer uma colaboração estreita com a "Internationaler Arbeistsreis Sportsbou" sediada em Colônia, República Federal Alemã, no que concerne à
tecnologia do esporte (gênero de superfície, equipamentos das construções esportivas, etc.).
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Por êsse motivo a II Reunião da Comissão do
Comitê Executivo da U. I. A. autoriza o SR. WIRSZYO,
Secretário da Comissão a se entender sôbre o assunto e a maneira de colaboração entre as duas instituições, e também a representar a U. I. A. junto
a I. A. S.
6.

A Comissão declara:

Os equipamentos
olímpicos são um excelente exemplo da evolução das construções esportivas, evolução esta de sentido mais apaixonante,
tanto para o arquiteto como para o engenheiro. A
melhor prova é o próprio desenvolvimento dos equipaments olímpicos, da construção de Athenes para
os l.os Jogos Olímpicos Modernos, baseados
em
modelos da antiguidade,
até às construções dos
XVII JOgOS Olímpicos de Roma, magníficos sob o
ponto de vista estrutural e arquitetural, proietodos
por arquitetos dos mais eminentes da nossa época,
como Pier Luigi Nervi, em posição de destaque.
A segunda Reunião da Comissão de trabalhos de
equipamentos esportivos da U. r. A., se dirige aos
Comitês Executivos e ao Congresso da U. I. A., Londres, pedindo para solicitar junto ao Comitê Olímpico Internacional o restabelecimento dos concursos
olímpicos no domínio da arquitetura esportiva. Êsses
concursos, constituindo um estímulo para os arquitetos seriam ao mesmo tempo um meio de mostrar
as melhoras obras no domínio da construção.

caminhos que devem ser seguidos de acôrdo com a
idéia esportiva. A Comissão e seus membros, por
sua parte, se propõem elaborar as regras gerais dêsses concursos, e também prestar uma ajuda competente aos trabalhos das comissões de seleção e iuri.
7.

Foi aprovada a preposição do Sr. DAMIAN
no sentido de preparar um regulamento de
concurso de arquitetura esportiva para estudantes.

8.

A Comissão aceita com satisfação a oferta
da Secção Brasileira da U. r. A. de realizar
a próxima reunião de 1962 no Brasil. Todos os membros da Comissão deverão dar suas respostas decisivas sôbre a possibilidade de participação de cada
um nessa reunião dentro de seis meses. No caso em
que o número dos membros dispostos a ir ao Brasil
seja menos de 10, a reunião terá lugar em Oslo, Noruega, cuic candidatura foi proposta pelo SR. RINNAN.
9.

Todos os participantes da Reunião estão de
acôrdo que a renovação dos membros cada
dois anos, poderá prejudicar a continuidade dos trabalhos dessa Comissão.
10 .

A Comissão agradece cordialmente à Comissão Italiana, ao Prof. ORTENSI, e também ao Prof. HRYNIEWICKI, delegado da U. r. A.
por haver presidido os trabalhos.
O Secretário
(a) Wirszyo

Êles permitiriam ao grande público tomar conhecimento das obras esportivas, mostrando as melhores de cada país; permitirão também indicar os

CONCURSO

PúBLICO

A CONSTRUÇÃO

DE ANTE:PROJEOS PARA

DO MONUMENTO

"PEDRO DE

O Presidente
(a) Ortensi

CONCURSO

INTERNACIONAL

PARA A CONSTRUÇÃO

DE ANTEPROJETOS

DO EDIFíCIO MONUMEN-

TOLEDO"

TAL "PEUGEOT" -

BUENOS AIRES

a) As inscrições estarão abertas de 9 de julho a 25
de outubro dêste ano, das 12 às 18 horas, na Galeria Prestes Maia, devendo os interessados apresentarem sua carteira de CREA, sendo permitido inscrever-se por procuração.
b) Os trabalhos deverão ser entregues até 31 de outubro de 1961, às 18 horas, na Sede da Comissão Organizadora.
c) Pedidos de esclarecimentos deverão ser feitos,
por escrito, à Comissão Organizadora.
d) A Comissão Julgadora será formada por:
Aquitetos Rubens Carneiro Viana
Lauro Bas.os Birkhols
Roberto Cerqueira Cesar
Senhores Ibraim Nobre
Aureliano Leite
e) Os trabalhos classificados serão assim premiados:
1.0 classificado - c-s 500.000,00(quinhentos mil
cruzeiros)
2.° classificado - c-s 300.000,00 (trezentos mil
cruzeiros)
3D classificado - Cr$ 120.000,00 (cento e vinte
mil cruzeiros)
4.° classificado - Cr$ 80.000,00(oitenta mil cruzeiros) .

a) O edifício destina-se a escritórios para grandes
emprêsas, com Centro Comercial e Cultural.
b) As b rses gerais do Concurso es.ão estabelecidas
de acôrdo com os regulamentos de Concursos da U. 1. A.
e da Sociedade Central de Arquitetos de Buneos Aires.
c) As inscricões estarão abertas até 30 de setembro
de 1961 e poderão ser solicitadas a:
-- Arquiteto Federico A. Ugarte
Calle Montevideo n.? 942
Buenos Aires - Argentina.
d) Início do Concurso - dia 15 de julho de 1961
Encerramento do Concurso - dia 12 de janeiro
de 1962
Decisão do Juri de Seleção - dia 1.0 de março
de 1962.
e) O Juri de Seleção será composto por 7 membros
escolhidos entre figuras de renome internacional.
f) Prêmios:
- 1.0 Prêmio - m$s 5.000.000,00.(O vencedor terá
a seu encargo a elaboração do projeto definitivo).
- 2.° Prêmio - m$s 2.250.000,00
- 3.° Prêmio - m$s 1.750.000,00
- 4.° Prêmio - m$s 1.000.000,00
-- 5.° Prêmio --;- m$s 750.000.00
- 6.0 Prêmio - mss 500.000,00
- 4 Menções - m$s 400.000,00
Todos os prêmios são em moeda nacional argentina.
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SEGURANÇA

DURABILIDADE

RELATóRIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
NO BIÊNIO 1959 -1961
CONSELHO

DIRETOR

Presidente
Vice-Presidente
1.0 Secretário
2.° Secretário
1.° Tesoureiro'
2.° Tesoureiro
Membros

- Arquiteto
- Arquiteto
- Arquiteto
-- Arquiteto
- Arquiteto
- Arquiteto
- Arquiteto
- Arquiteto
- Arquiteto
- Arquiteto
- Arquiteto
cArquiteto

Conselho

-

Arquiteto Lauro da Costa Lima
Arquiteto Francisco Beck
Arquiteto Eduardo Kneese de Mello

Representantes
no
Conselho Superior

-

Arquiteto Rino Levi
Arquiteto Rubens Carneiro

Vianna

Suplentes

-

Arquiteto

João B. Vilanova

Artigas

Delegados da
Assembléia Nacional

-

Arquiteto
Arquiteto
Arquiteto
Arquiteto
Arquiteto

Eduardo Kneese de Mello
Eduardo Corona
Roberto Cerqueira Cesar
[on Maitreiean
Oswaldo Corrêa Gonçalves

.Suplente

-

Arquiteto Ruy Gama
Arquiteto Umberto Aveniente
Arquiteto Anibal Martins Clemente
Arquiteto Mauricio Schneider

Fiscal

NúCLEO DE ARQUITETOS
Presidente
Secretário
Tesoureiro
-Diretores
Conselho

Fiscal

NúCLEO

DE ARQUITETOS

Presidente
Secretário
"Tesoureiro
Conselho Fiscal

Ícaro de Castro Mello
João B. Vilanova Artigas
Alfredo S. Paesani
Joaquim Guedes
Fábio Penteado
Pedro Paulo de Melo Saraiva
Carlos B. Millan
Eduardo Corona
Luiz Roberto de Carvalho Franco
Oswaldo Corrêa Gonçalves
Rosa Kliass
Victor Reif

DE SANTOS
-

Anibal Martins Clemente
[ose Ozores Troncoso
Roberto Machado de Almeida
Sílvio SandaU Pipes
Lourival Martins Guimarães
Oduvaldo Otaviani Bernis
Carlos Aécio H. Bailão
Paulo Viriato Correa da Costa
DE CAMPINAS

-

Umberto Aveniente
Aldo Rui Zappellini
Dermival Bernardes Siqueira
Hélio Bacci
lrineu Lüeders .
Alberto Alexandre Nassrala
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No final do cumprimento de seu mandato, a Diretoria do IAB-São Paulo,
apresentando
o relatório de suas atividades, quer novamente reafirmar a
sua linha de conduta na proposição e no trato dos vários problemas de
interêsse da classe.
Eleita para dar continuidade às orientações da Diretoria anterior, e enfrentando ao mesmo tempo os novos problemas postos
aos arquitetos no Brasil, esta Diretoria vem dando o máximo de seus esforços para bem resolver tôdas as questões da classe.
COMISSÕES
No campo específico das atividades do Departamento de São Paulo,
a Diretoria adotou como norma de trabalho, a constituição de Comissões
nas quais pelo menos um dos diretores faria parte e que, no momento
oportuno, estaria em condições de informá-Ia sôbre suas atividades.
Êsse
processo permite a descentralização
dos encargos e o seu perfeito entrosamento com o Conselho Diretor. Foram criadas 8 Comissões fixas e outras
segundo as necessidades.
Comissões Fixas
Orientação Profissional - Eduardo Corona, Carlos B. Millan e Pedro Paulo
Saraiva.
Relações Públicas Oswaldo Correa Gonçalves, Mauricio T. Schneider,
Eduardo Kneese de Mello.
Planeiamento - Luiz Saia, Oswaldo Correa Gonçalves, Joaquim Guedes
Sobrinho, Alfredo Paesani, Leo Ribeiro de Morais, Inocêncio Patrocínio
e Guaraci Pimentel.
Sede e Patrimônio - Rosa Kliass, Luiz R. Carvalho Franco,
Poletti, Heitor F. Souza e Bernardo Castelo Branco.
Diretor de Sede -

Humberto' G.

Jean V. Maitrejean.

Relações Internacionais - Jorge Wilheim, J. B. Vilanova Artigas, Joaquim
Guedes, Eduardo Corona.
Funcionalismo - Wilson de Morais, Rui Gama, Ari Albano, Mário Monteiro,
Antônio Melchor, Wladimir Kliass.
Divulgação Brenno Cyrino Nogueira, Alfredo A. Paesani, Guaracy PimenteL Raphael Gendler, Jorge Wilheim, Eduardo Corona, Maurício T.
Schneider, Oswaldo Correa Gonçalves, Mário Lorenzetti e Mário Monteiro.
Ensino - Carlos B. Millan, Brenno Cyrino Nogueira, Luis Saia, I representante da FAUUSP, 1 representante da FAUM, I representante do GFAU,
I representante do DAFAM e todos os membros da Diretoria professôres
e assistentes das Faculdades de Arquitetura de São Paulo.
Representante do IAB Comissão do Código de Obras, Roberto Cerqueira Cesar; CREA, Eduardo Coro na e Rubens Carneiro Viana; Plano
Diretor da Cidade de São Paulo, Leo Ribeiro de Morais.
No processo de trabalho surgiram várias outras Comissões para atender
casos especiais que lhes foram colccodos.
Comissão do X Congresso Panamericano de Arquitetos - Delegado do Brasil:
Eduardo Corona.
Membros da Comissão: Oswaldo Correa Gonçalves,
[eorqe Wilheim, Eduardo Kneese de Mello, Fábio Penteado, Pedro Paulo
de MeIo Saraiva.
Comissão de Exposição do X Congresso Panamericano de Arquitetos - Luiz
Saia, Brenno Cyrino Nogueira e Eduardo Kneese de Mello.
Comissão de Estudo do Catálogo de Materiais Cyrino Nogueira e Luiz R. Carvalho Franco.

Fábio Penteado,

Brenno

Comíssâo encarregada de atender pedido do Colóqio de Arquitetos de Cuba
para contratar arquitetos paulistas para trabalho naquele país - J. B.
Vilanova Artigas, Oswaldo Correa Gonçalves, Fábio Penteado e Wladimir Kliass.
Diversas Comissões para redação de manifestos e estudos, para Exposições
e para realizar tarefas determinadas.
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RECURSOS FINANCEIROS
Um dos problemas que mais preocuparam a atual diretoria do IAB-São
Paulo foi conseguir dar à nossa organização de classe melhores condições
econômicas de funcionamento.
Nesse sentido vêm sendo tomadas uma
série de medidas de inegável alcance para o IAB-São Paulo. A eficiência
com que atuou a Tesouraria pode ser ilustrada com uma série de medidas,
entre as quais deve ser ressaltado o fato de se ter conseguido o bom funcionamento da cobrança das mensalidades e dos atrazados.
É digna de menção especial a maneira como os associados vêm atendendo a tesouraria, mantendo-se em dia, apesar do aumento havido das
mensalidades,
o que honra sobremaneira
o Conselho Diretor do IAB-São
Paulo.
Não podemos deixar de ressaltar as doações feitas por vários colegas,
o que representou importante contribuição para a receita do IAB, conforme
se pode constatar da demonstração
de receita e despeza na gestão que
agora se encerra.
Não sendo possível registrar aqui os nomes de todos os
colegas que fizeram doações, conforme consta do Relatório Financeiro da
Diretoria, limitamo-nos a lembrar aquêles que não pertencem ao Conselho
Diretor: Gregori Warchavchik, Maurício T. Schneider, Gustavo Caron, A.
franz Heep, Henrique Alexander, Rubens Botti e também Ambiente Ind. e
Com. de Móveis S. A.
Órgão de utilidade pública
- Questão pela qual vinha se batendo o IAB-São Paulo, desde gestões
pcssodos, era o seu reconhecimento como entidade de utilidade pública, de
acôrdo com a lei 9936, coisa que foi recentemente conseguida, e que representa uma grande economia em impostos e outros benefícios para o IAB.
Catálogo de Materiais
- Outra medida que se reverterá, em um futuro próximo, em benefício
de economia do IAB-São Paulo, foi a instituição com firma especializada
de um Catálogo de Materiais atualmente em fase adiantada de organização.
O catálogo, além de trazer novas rendas para o IAB, constitui uma iniciativa
de grande relevância para tôda a classe pela sua própria utilidade protissional e pelo que representei nas relações entre o arquiteto e a indústria,
alargando assim a implantação de nossa profissão no Brasil.
Conselho Nacional de Cultura
- Também, entre as importantes medidas tomadas pelo IAB, e em
andamento, está a possibilidade de ajuda por parte do Govêrno da União.
O Conselho Nacional de Cultura, recentemente criado, ofereceu oportunidade ao IAB de pedido de ajuda financeira para desenvolver o seu
programa cultural. Muito nos desvaneceu
a maneira compreensiva
demonstrada pelos membros do Conselho de Cultura, o que nos permitiu
pedir trinta milhões de cruzeiros de ajuda que será aplicada nas atividades
do Conselho Superior e dos diversos departamentos
do IAB, de acôrdo
com a sua importância.
- Tôdas essas iniciativas permitem ver o progresso e a expansão do
IAB-São Paulo com justo otimismo, porque criarão condições para a atuação
de nosso órgão de classe com um vigor muito maior nos problemas da
classe e em uma frente muito maior dentro da cultura nacional.
SECRETARIA
Peça central do funcionamento do departamento, a secretaria vem sofrendo transformações para adequar-se às atividades cada vez mais amplas
dos arquitetos.
Durante esta gestão resolveu-se acrescer às funções da
secretaria, todo o contrôle da tesouraria.
Essa alteração, centralizando pràticamente todos problemas na secretaria, possibilitou reformar o quadro
dos funcionários completando-o
com um número mínimo e obtendo o
máximo de rendimento dada à versatilidade
individual de cada um dos
funcionários.
Essa primeira fase da transformação
da secretaria já se
acha consolidada.
A fase seguinte é a da organização de um mecanismo
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que possa selecionar e arquivar dados específicos a determinados problemas, de maneira a poder Iomecê-los aos interessados.
Foram feitas algumas
tentativas para indicação de um nome que pudesse orientar êsse trabalho,
sem que chegássemos a resultados práticos. Parece-nos imprescindível,
entretanto, que se chegue a uma solução dês se problema.
Queremos ainda, assinalar a eficiência e a dedicação com que se
desincumbiram de suas tarefas a secretária e contadora d. Terezinha Miguel Naked, e seus auxiliares Augusto Vinhas e d. Iracema Nogueira Moura.

DIVULGAÇÃO
A atual Diretoria promoveu, dentro da medida de suas possibilidades, a
divulgação entre os arquitetos e o meio paulista de modo geral, dos problemas da classe e da arquitetura.
Evidentemente a organização de um perfeito serviço de divulgação ligado ao' Instituto de Arquitetos é problema que
se coloca, mas que está estritamente na dependência de maiores recursos
financeiros.
- Não obstante as grandes limitações materiais e financeiras para a
manutenção do Boletim do IAB, além das dificuldades que se colocaram mas
que não dependiam do IAB, saíram na gestão da atual Diretoria 11 números
daquela publicação, dirigida à classe e com penetração no âmbito nacional
da organização dos arquitetos e em instituições culturais cujo contacto com
a classe representa alguma significação.
Mais recentemente as modificações introduzidas no mecanismo cambial do país tornaram ainda mais difícil a tarefa de manter qualquer publicação periódica do tipo do Boletim
do IAB. Funcionou como diretor e redator do Boletim do IAB o arq. Brenno
C. Nogueira.
- Quanto às informações realizadas através da Secretaria do IAB foi
grande o volume de trabalho realizado. Foram enviadas cêrca de 80 notas
aos jornais, entre convocações, informações sôbre diversos assuntos, convites e notícias diversas.
Foram mimeografadas 21 circulares dirigidas aos
associados, referentes às questões de maior importância.
Foi, de modo
geral ,bastante grande a atividade no setor da correspondência, o que
constitui também a própria medida da importância crescente assumida pelo
nosso órgão de classe.
- Sentindo que a necessidade de uma maior aceitação da função do
arquiteto na sociedade se impunha como uma das questões fundamentais
para o progresso da profissão e para a própria regulamentação profissional,
procurou a Diretoria estreitar cada vez mais os laços entre o nosso órgão
de classe e a imprensa paulista, que emprestou-lhe um eficiente apoio na
valiosa tarefo de divulgação de assuntos da classe e da arquitetura.
Os
jornais paulistas estamparam com destaque as notícias sôbre os principais
acontecimentos relacionados com a classe, entrevistas de arquitetos brasileiros e estrangeiros e assuntos de Arquitetura e Urbanismo.
Deixamos aqui, também, registrado o reconhecimento ao trabalho de
divulgação realizado pelos jornalistas das seções de Arquitetura, Urbanismo
e Artes dos jornais de São Paulo que prestaram à Diretoria do IAB-São Paulo
importante colaboração.
- Mais recentemente a criação do "Programa Arquitetos na TV" no
canal 9, com promoção do IAB e patrocínio da firma Formiplac, significou
um avanço considerável no sentido da promoção do trabalho de arquiteto
e da importância da sua contribuição cultural. O programa semanal em
tôrno de problemas de arquitetura e urbanismo na TV vem dando e dará
certamente, no futuro, resultados magníficos para o conjunto dos arquitetos
paulistas e para a cultura de modo geral.
Sàmente na fase de patrocínio da firma Formiplac foram realizados
cêrca de 20 ~programas na TV até a presente data. A direção do programa
cabe aos arquitetos Oswaldo Correa Gonçalves, Eduardo Kneese de Mello
e Fábio .Penteado, sendo seu produtor Laureano Fernandes.
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ATUAÇÃO DO IAB-SAO PAULO
O estreitamento das relações com o Conselho Superior do IAB, o que
vale dizer com todos departamentos do Brasil, aprofundou e generalizou o
plano da unidade nacional dos arquitetos. A participação do Departamento
de São Paulo, em todos os atos do Conselho Superior colaborou com seu
trabalho para a materialização de novas frentes de atuação dos arquitetos
quais sejam:
- ampliação das relações internacionais do Brasil com a União Internacional de Arquitetos e com a Federação Pan Americana de Arquitetos;
- ampliação das relações com o govêrno, federaL participando e representando o Brasil em convênios e congressos;
~ ampliação das relações com entidades conqêneres no exterior e
no país.
A relação de atividades que se segue
IAB-São Paulo nos aspectos acima citados:

dá idéia

da participação

do

Participação do IAB-São Paulo nos conclaves internacionais de Arquitetura
Além de comparecer com seus representantes nos vóríos congressos
realizados fora do país no período de sua gestão, o Dep. de São
Paulo do IAB, estêve efetivamente presente nas atividades da UIA
nos quadros do IAB nacional.
O arquiteto Henrique E. Mindlin participou da reunião -da Comissão
\, de Planeiamento da UIA realizada na Ilha Majorca na Espanha, no
1.0 Semestre de 1960.
O arquiteto Eduardo Corona, membro do Conselho Diretor do Departamento de São Paulo do IAB, participou da reunião da Comísaêo
de Exercício Profissional da UIA. reunida em Madrid em maio de
1960. De volta, além da prestação: de contas ao Conselho Superior
e ao Departamento de São Paulo, fêz também uma exposição à
classe, tendo sido o seu valioso relatório divulgado integralmente no
Boletim do IAB, n.? 74. A viagem do colega Eduardo Corona prendeS9 ao interêsse e aos esforços do IAB e em particular do Departamento de São Paulo, no sentido de aprofundar o problema e conseguir
uma regulamentação
profissional para o arquiteto brasileiro.
O arquiteto Ícaro de Castro Mello, participou da reunião do'-Comissão de Construções Esportivas da UIA reunida em Roma em julho
de 1960. De volta relatou da sua atuação ao Conselho Superior
e ao Departamento de São Paulo. O relatório de suas atividades
foi publicado no Boletim do IAB, n.? 75. A próxima reunião dessa
Comissão realizar-se-á no Brasil, por proposta de nosso representante
na Comissôo. acontecimento êste de maior relevância para a classe,
porquanto permitirá o contacto com os mais importantes nomes da
arquitetura internacional ligada aos projetos esportivos.
O arquiteto Rino Levi participou da reunião da Comissão de Saúde
da UIA. realizada em Moscou em julho de 1960. O relatório de sua
_atuação foi apresentado ao Conselho. Superior e ao Departamento
de _São Paulo, acha-se publicado no n.? 75 do Boletim do IAB.
Os relatórios apresentados pelos representantes
do Brasil nas comissões da VIA foram encaminhados
ao Ministério das Relações Exteriores,
junto com quem o IAB tem articulado a participação do Brasil nas reuniões
internacionais.
Recentemente elementos do IAB-São Paulo - fizeram parte da Delegação Brasileira ao VI Congresso da UIA reunido de 3 a 7 de setembro de 1961 em Londres. Foi brilhante a atuação da Delegação
Brcsileíro, que conseguiu elevar de maneira notória o nome de nosso
país no exterior, tendo o arq. Flávio Leo da Silveira sido eleito para
o Comitê Executivo da VIA.
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De acôrdo com a política que vem sendo traçada pelo Govêrno Brasileiro pela defeza da autodeterminação dos povos, o Brasil apresentou proposta vitoriosa, por larga maioria de votos, no sentido de manter Havana
como sede do próximo Congresso da UIA. Tudo faz crer que a delegação
brasileira poderá esperar uma calorosa recepção por parte dos colegas
cubanos em Havanna, em 1963.
Procurando extender cada vez mais a ação no interêsse do nosso País,
o Dep. de São Paulo, procurou atuar eficientemente segundo as orientações
do IAB Nacional, no sentido de estabelecer laços mais profundos no plano
profissional e cultural com nações irmãs latino-americanas.
Assim é que
participou da elaboração do Convênio México-Brasil, assinado no Rio de
Janeiro ,por ocasião da visita do presidente do México, de cuic caravana
participava o próprio presidente da Sociedade de Arquitedos Mexicanos.
O IAB-São Paulo tem representação e vem atuando na Comissão Executiva
constituída nos têrmos do acôrdo firmado entre o Brasil e o México.
-

dessa mesma ordem de idéias o apoio e a acolhida que o Dep.
São Paulo deu à realização do X Congresso Pan-Americano de Arquitetos realizado em Buenos Aires em outubro de 1960, do qual participaram representantes do nosso Departamento e numerosa delegação de arquitetos paulistas.
Ao Congresso a delegação brasileira
levou uma exposição sôbre o problema da habitação no Brasil que
foi realizada, em nome da participação brasileira, por uma Comissão de Exposição composta por elementos do Dep. de São Paulo.
Participou intensamente da preparação dês se Congresso, cuio responsabilidade da organização da delegação do Brasil coube ao arquiteto Eduardo Corona, auxiliado de perto por elementos da Comissão de Relações Internacionais do IAB-São Paulo e outros.

É

Mais recentemente, ainda dentro de uma linha de fidelidade aos
interêsses nacionais e dos países americanos subdesenvolvidos, nos
aspectos em que os arquitetos o podem representar, o Dep. de São
Paulo participou da elaboração do mercado comum latino-americano
para a construção popular, dentro do acôrdo Brasil-México.
Posições do IAB-São Paulo em face de várias questões de interêsse dos
Arquitetos, da Arquitetura, do Planejamento e em Problemas de Interêsse
Nacional.
Foi vasta e eficiente a atuação do IAB nesse setor de suas atividades,
da qual registramos apenas as mais importantes:
-

O IAB tomou posição em várias ocasiões, em defesa da lei 5261,
contra tôdas as tentativas no sentido da sua revogação ou do seu
enfraquecimento como proposição humanizadora da cidade de São
Paulo, junto com a Sociedade Amigos da Cidade e em entrevistas
feitas em diversas ocasiões em jornais. Interferiu até mesmo com um
mandato de segurança junto às autoridades judiciárias, tendo conseguido parcialmente seus objetivos, uma vez que a lei ainda se encontra em vigor.
Estudou e emitiu parecer, através da sua Comissão de Planejamento,
a respeito de diversas questões de interêsse da Coletividade, como
no caso do Anel Ferroviário e dos Telefones em São Paulo, fixando
sua posição sôbre êsses problemas em manifestações encaminhadas
a órgãos competentes e divulgados na imprensa.
Por solicitação dos municípios do litoral centro paulista, através da
Comissão de Planejamento, opinou sôbre o Planejamento da Baixada
Santista, tendo, em diversas ocasiões, elementos da referida Comissão discutido o problema, nos municípios interessados e na sede do
IAB, elaborando oríentcções que estão contidas em minuta de convênio que lhes foi encaminhada.
Promoveu o debate em tôrno dos problemas da Bacia Hidrográfica
do Tietê, permitindo o diálogo entre técnicos do DAEE e a Comissôo
de Planejamento do IAB.

f
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IAS interíeriu vivamente em inúmeros casos da Comissão do Código de Obras de São Paulo, através do seu representante naquele
órgão municipal, o Arq. Roberto de Cerque ira Cesar, a exemplo da
posição contrária à concessão de alvará à construção irregular de
prédio na Rua Estados Unidos.
Participou e acompanhou com interêsse a proposta levada ao presidente Jânio Quadros no sentido da criação do Conselho Nacional
de Habitação e Planejamento Regional. que se pôsto em prática,
de ccôrdo com o pensamento e desejo dos arquitetos, consistirá num
grande progresso para a elevação do nível da habitação no país.
É a primeira vez que interferimos nessa questão, mas esperamos poder alargar o campo de atuação dos arquitetos em mais essa frente
de trabalho.
A situação da habitação no Brasil é calamitosa sendo
o nosso país um dos mais atrazados nesse setor, motivo pelo qual
os arquitetos se sentem honrados com a sua participação e pela
contribuição que possam dar para solução do problema.
Por proposta de São Paulo haverá uma conferência nacional de arquitetos
em tôrno da habitação e do planejamento regional.
Ensino - O Dep. de São Paulo deu seu apoio às medidas de âmbito
nacional no tocante ao ensino de Arquitetura. Participou do II Encontro de Estudantes e Arquitetos realizado em agôsto de 1960 no
Rio Grande do Sul. Viu vencedora a tese em São Paulo de que as
Faculdades de Arquitetura devessem ser dirigidas por arquitetos.
Participou, ainda, através de seu representante o Arq. Roberto Cerqueira Cesar, dos encontros de Belo Horizonte e da Bahia, há pouco
realizado. Atualmente o IAB vê com satisfação que os encontros
sôbre ensino de arquitetura contam com o apoio e a proteção das
próprias Faculdades de Arquitetura, que hoje tomam iniciativas próprias no sentido de melhorar o ensino.
Mais recentemente, por solicitação da direção da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, colocou à disposição daquela escola a experiência que vem sendo acumulada por êsse Departamento em matéria de ensino de Arquitetura.
REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL
Paralelamente a essas atividades, o maior empenho dos arquitetos concentrou-se no problema da Regulamentação Profissional que já exigira grandes esforços da Diretoria precedente.
Evidentemente, a Regulamentação Profissional é um problema, antes de mais nada, do Conselho Superior, que se
coloca portanto em âmbito nacional, e que é sentido como uma necessidade
premente ou não, dependendo do ponto do País que se considerar.
Entretanto é esta uma das tarefas que o Conselho Superior confiou ao Dep. de
São Paulo, cnravés de seu vice-presidente Vilanova Artigas.
Em São Paulo os arquitetos, submetidos a condições até certo ponto
muito específicas no desenvolvimento nacional, sempre desejaram a revisão
do atual estatuto que regulamenta as profissões de engenheiro e arquiteto.
Quando a Diretoria que ora encerra as suas atividades assumiu a direção do IAB-São Paulo, as formulações básicas a respeito da regulamentação já estavam contidas em um ante-projeto que deveria ser submetido à
apreciação do Congresso Nacional. O projeto sofria, então, o impacto do
debate público, necessário e justo para a afirmação profissional do arquiteto
e para os interêsses nacionais, que constituem a razão da luta dos arquitetos
brasileiros. Por outro lado, sofria a oposição violenta dos organismos empenhados em manter as idéias do passado nas profissões de arquiteto e
engenheiro.
Congresso da Federação Brasileira de Associações
de Engenheiros
Convidados a realizar o debate com engenheiros e agrônomos sôbre os
problemas da regulamentação
profissional, os arquitetos, por deliberação
nacinal, decidiram participar de um Congresso de Engenheiros, Arquitetos e
Engenheiros Agrônomos, uma vez que estava 'assegurado certo número de
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condições quanto à representação dos arquitetos no Congresso.
Ademais o
Congresso consultava os interêsses da classe e do desenvolvimento nacionol, porque constituia o primeiro passo para a extensão do problema às
profissões diretamente envolvidas no progresso da nação.
O Congresso
realizou-se no Rio de Janeiro de 28 de setembro a 2 de outubro de 1969, e
dêle participou uma ativa e laboriosa delegação do IAB-São Paulo, com
representação também dos seus diversos núcleos. Das 5 comissões constituídas saíram as resoluções fundamentais e os princípios que orientariam
a regulamentação conjunta das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, e a constituição de uma comissão de representantes das
três classes para elaboração de um anteprojeto de regulamentação
profissional.
O ante-projeto, em seguida redigido, com a participação da' Comissão
de Arquitetos, integrada por J. B. Vilanova Artigas, Jorge Machado Moreira e Ari Garcia Rosa, constituiu, verdadeiramente, um avanço considerávelna
reformulação das profissões e no processo de profissionalização
de que necessita o Brasil. Tal ante-projeto foi submetido à apreciação da
classe nos diversos departamentos do IAB, tendo sido aprovado por aclamação em Assembléia no Dep. de São Paulo.

Congresso do CONFEA sôbre Regulamentação Profissional
O Congresso dos CREAs, programado pelo CONFEA, realizou-se em
julho de 1960, no Rio de Janeiro, levando o IAB e a FBAE' a proposta de
regulamentação conjunta, contida no ante-projeto elaborado pelas duas organizações. Essa reunião demonstrou, mais uma vez, tôda a oposição e todo
o otrozo que são os obstáculos para o progresso das profissões no País.
Diante da impossibilidade de se chegar a soluções justas para -a nação,
arquitetos e engenheiros-agrônomos
se retiraram do Congresso, após -elaborar um manifesto que alcançou grande repercussão no País e que recebeu
o maior acatamento por parte dos setores mais esclcrecidos da opinião pública brasileira.

Ordem dos. Arquitetos
Recentemente a política da regulamentação
profissional do IAB se
encaminha no sentido da criação de uma ordem dos Arquitetos, 'otrovés da
elaboração de um ante-projeto que deverá retratar fielmente as proposições
sempre defGndidas pelos arquitetos na sua luta pela regulamentação
profissional. O projeto transferirá para a própria classe a decisão de todos
os problemas profissionais dos arquitetos.
Foi também muito grande a confribuição dada pela pãrticipaçõodo
IAB na Comissão de Assuntos Profissionais da VIA, porque perrnltiu -e .continuará permitindo futuramente a visão universal do problema e o oproveitamento da vasta experiência daquela organização internacional.
A medido que vem se desenvolvendo a luta pela regulamentação profíssíonol, uma série de medidas foram tomadas no sentido de introduzir o
trabalho dos arquitetos, na sociedade brasileira, promovendo o seu reconhecimento através de uma aproximação maior entre arquitetos, governos,
indústrias e o povo brasileiro.
1.

PROBLEMASDO ARQUITETO NO FUNCIONALISMO PúBLICO
Carreiras Universitárias no Estado e no Munícípío
_

O IAB-São Paulo manteve-se sempre em permanente atuação na questão das reivindicações dos arquitetos no funcionalismo -públíco,
através da
participação de seus representantes nos movimentos pelas carreiras universitárias, por melhores salários e condições de trabalho.
Participaram, em nome do IAB-São Paulo, no movimento pela revalorização dos padrões. das carreiras universitárias no Estado, os arquitetos Wilson
Rodrigues de Moraes, Ruy Gama e Rubens Carneiro Vianna, integrantes
de uma Comissão indicada pelo Conselho Diretor do IAB-São Paulo em ges·
tão anterior. A 11 de agôsto de 1960, foi constituída uma nova Comissão
encarregada de continuar levando a participação e o trabalho do IJlB ao
movimento das carreiras universitárias, integrada pelos arquitetos Wilson
Rodrigues de Moraes, Ruy Gama, Raphael Gendler e Antônio Melchor. No
decorrer do movimento o Arq. Wilson Rodrigues de Moraes teve a cportu-
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nidade, em diversas occsioes, de relatar em reumao do Conselho Diretor o
andamento dos trabalhos, tendo o arq. Ícaro de Castro Mello representado
o IAB na reunião realizada no Auditório da Associação Paulista de Medicina, a 23 de agôsto de 1960, ao lado dos representantes de 19 entidades
que integravam o movimento.
O IAB procurou, por outro lado, criar condições de aproximação com
entidades que tivessem representação de arquitetos no funcionalismo público.
Assim é que colocou à disposição da ASDOP (Associação dos Servidores da Diretoria de Obras Públicas) da qual participam alguns associados do
IAB, a sede para realização de reuniões. A 11 de março de 1960 realizouse a eleição da nova Diretoria daquela entidade na sede do IAB-São Paulo,
para a qual foram eleitos alguns arquitetos.
Ainda com respeito aos problemas existentes entre os arquitetos e o
Govêrno do Estado, a atual Diretoria procurou promover o esclarecimento
de diversas questões que de forma geral se colocavam à classe e particularmente aos arquitetos funcionários. Foi promovido um ciclo de debates
sôbre o problema do "Arquiteto e o Govêrno do Estado", que consistiu de
reuniões na sede do IAB, do qual participou grande número de interessados,
conforme se constata na lista de presença de tais reuniões. Compareceram
elementos da ASDOSP e da Secretaria de Viação e Obras. Em reunião do
Conselho Diretor do IAB, realizada a 13 de novembro de 1960, compareceram o presidente da ASDOSP, e o arquiteto Wilson Rodrigues de Moraes que
expuseram problemas reivindicatórios dos servidores do DOP, que estavam
consubstanciados em documento que nos foi entregue.
Fiel à sua linha de atuacão em defesa dos interôsses dos arquitetos,
pela justeza de suas roívindícoçôes.
o lAB-São Paulo procurou em tôdas as
ocasiões integrar os movimentos de melhoria das condições do trabalho dos
arquitetos funcionários. Em 21 de fevereiro de 1961, foi aprovada a participação do IAB na coligação Paulista dos Profissionais Universitários.
Nos problemas reivindicatórios do funcionalismo municipal o IAB teve
participação eficiente. Os arquitetos Ary Albano e Mário Monteiro foram
índíccdos pelo Conselho Diretor a 15 de novembro de 1960 pora representar
o IAB no movimento pela revalorização dos padrões das carreiras universitárias. Várias reuniões da comissão encarregada do problema se realizaram na própria sede do lAB.
Recentemente o trabalho que o lAB vem fazendo quanto às questões
salariais, encontrou perfeita expressão no projeto de autoria do deputado
Almino Afonso, relativo aos salários de engenheiros e arquitetos, que deverá
brevemente ser apresentado à Câmara.
O projeto de lei propõe que a
remuneração inicial dos profissionais diplomados da engenharia, da arquitetura e da agronomia, em tempo integral, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderá ser inferior a seis vêzes o salário mínimo da região. O
deputado, na sua exposição de motivos faz alusão às resoluções do Congresso da Federação das Associações de Engenheiros, no qual o lAB teve
destacada participação.

2.

Outras Questões ligadas ao IPESP e ao DOP
Em diversas oportunidades a Diretoria do lAB se viu na contingência
de tomar posições em face de questões que, de uma ou outra forma, se
relacionavam com organismos públicos estaduais e municipais.
Assim se
deu com relação ao concurso para ante-projeto da sede do lPESP, através
de circular e ofício, promovendo também reunião dos interessados no lAB a
25 de ctqôsto de 1960.
A posição dos arquitetos em face à contratação de projetos por parte
do IPESP foi realizada mediante deliberação de Assembléia Geral. O Conselho Diretor tomou, por outro lado, posição contra o aproveitamento de
projetos por parte do Estado otrcvós de sua adaptação para situações para
as quais não tinham sido pensados.
Fêz também, em várias ocasiões, protesto contra a contratação de projetos pela SVOP em condições lesivas à
classe de arquitetos no seu conjunto e à arquitetura nocionol, manifestando~e contra o memorandum publicado no Diário Oficial a respeito do fato.
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Situação. do Problema do Reconhecimento do Arquiteto nos Quadros do
Funcionalismo Público Estadual.

Por ocasião do movimento de reorganização dos quadros do funcionalismo, o IAB pode interferir junto ao relator do processo, prof. Mário Wagner
Vieira da Cunha, no sentido de ser criada a carreira de arquiteto no funcionalismo público. Esperamos que a tramitação do projeto de reorganização, no final, venha atender esta justa reivindicação dos arquitetos.

CONCURSOS
A diretoria interveio nos seguintes concursos, organizando
provando outros:
Ginásio das Perdizes
Sede do AABB - Pôrto Alegre
Escola de Aeronáutica de Pirassununga
Móveis Ambiente
Sociedade Hípica Paulista
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis
Ginasium de São Bernardo
Mercado Municipal de Bauru
Praça de Esportes de São Caetano do Sul
Estação Rodoviária de Poços de Caldas
Formiploc
Sede da VASP em Brasília
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Monumento a Pedro de Toledo
Projeto do Casa Mínima de Brasília.

uns e desa-

Concursos Internacionais
Toronto
Espanha
Peugeot
Edifício da sede da Organização

Panamericana

de Saúde -

Washington.

RECEPÇÕES,VISITAS RECEBIDASE REUNIõES
.-

Recepção e Coquetel ao sr. Governador do Est. de São Paulo e D. Yolanda
Carvalho Pinto, por ocasião da inauguração da Exposição de Projetos
do IPESP.
- Recepção e Almôço na sede do IAB-São Paulo ao arq. Luiz Gonzalez
Aporício, presidente da Sociedade de Arquitectos Mexicanos.
Recepção e Almôço na sede do IAB-São Paulo a um grupo de arquitetos
argentinos entre os quais Enrique Garcia Miramon, Secretário do X CongTeSSOPcmamericano de Arquitetos, Frederico A. Ucrorte. presidente do
Comitê da Organização do X Congresso Panamericano de Arquitetos e
Frederico R. Guinazu, presidente da Sociedad Central de Arquitetos de
República Argentina.
- Recepção e Coquetel aos arquitetandos da FAUUSP e FAUM de 1959.
- Recepção e Coquetel à caravana de engenheiros e arquitetos inglêses.
- Recepção e Coquetel à caravana de estudantes e professôres de arquitetura. de Madrid.
Recepção e Coquetel aos formandos da FAUUSP_e FAUM de 1960.
- Visita do presidente da Câmara e Vereadores de Cubatão.
-:;--Visita de grupo de engenheiros e arquitetos de Belo Horizonte.
- Visita de grupo de estudantes de arquitetura da Argentina.
- Recepção e Coquetel à caravana de arquitetos da França.
- Visita de grupo de estudantes de arquitetura de Belo Horizonte.
Visita de grupo de estudantes de arquitetura de Pôrto Alegre acompanhados de professôres.
- Visita de arquitetos norte-americanos encarregados do projeto da Embaixada dos EE.UU. em Brasília.
- Visita do arquiteto e urbanista A. Costa, da Argentina.
-~ Visita do arquiteto Mihailo Mitrovic, chefe do Escritório de Planejamento
de Belgrado.

-=-

-=-
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Visita do historiador e crítico de arte e arquitetura britânico Nikolaus
Pevsner.
Visita do arq. Adolfo Morales de Los Rios retribuindo homenagem
que
lhe foi prestada.
Visita do arquiteto Justine Samarasikna, chefe do Departamento de Obras
Públicas do Ceilão.
Presenca do Dep. Luciano Nogueira Filho.
Presença do ex-deputado e jornalista Wilson Rahal.
Presença do arq. prof. Francisco Kosuta, Diretor da FAUM.
Visita do arquiteto Augustine Eiobor, da Nícórío.
Visita da jornalista português a d. Izabel Meirelles.
Visita do arquiteto polonês Alessandro Koltowskk, professor da Academia
de Belas Artes de Varsóvia.
Visita do arquiteto Hans Uback, presidente da Sociedade de Arquitetos da
Suíça.
Visita do arq. Edmond R. Purves, diretor executivo do American Institute
of Architects.
Visita do arquiteto Paul Damaz.
Coquetel de lançamento do Catálogo de Materiais.
Almôço do programa "Arquitetos na TV" aos representantes
da Imprensa
Paulista.
Reuniões do Conselho Sup-erior do IAB - houve no departamento de São
Paulo várias reuniões do Conselho Superior.
CURSOS, CONFERÊNCIAS E DEBATES
Curso de Pkmeiomento em Santos
Ministrado por diversos especialistas
nos setores de Planejamento,
promovido pelo lAB-São Paulo através da Comissão de Planejamento, Núcleo
de Santos do IAB-Sôo Paulo, Associação dos Engenheiros dA Santos e
Sociedade Amigos da Cidade de Santos.
Curso de Termologia e Iluminação Natural nas Construções
Ministrado pelo Prof. Eno. Eustáquio Toledo, promovido pela Comissão
de Cultura do lAB.
Palestra sôbre Brasília em Santos
Proferida pelo Arq. Eduardo Kneese de Mello.
Debates sôbre o Plano de Ação do Govêrno do Estado
Exposição do coordenador do PAGE, sr. Plínio de Arruda Sampaio e
elementos responsáveis
por aquêle trabalho, com debates de que participaram homens públicos, arquitetos e pessoas interessadas.
Pluneicmento do Vale do Tietê
Exposição do Eng. Riolando Silveira, promovida pela Comissão de Planejamento do IAB, com troca de informações entre engenheiros do DAEE
e arquitetos.
Problema dos Telefones em São Paulo
Exposição do sr. Paulo Penteado de Faria e Silva da SACSP, promovida
pela Comíssõo de Planejamento
do IAB, com debates entre homens públicos. arquitetos e engenheiros.
Anel Ferroviário de São Paulo
Exposição do Enç. Wagner Martins, promovida pela Comissão de Planejamento do IAB, com debates.
Legislação e Planeiamento
Conferência do jurista Temístocles Cavalcanti, promovida pela Comissão
de Ploneiomento do lAB.
Arquitetura Brasileira
Palestra do arq. Luis Saia a numeroso grupo de visitantes da Escola
de Arquitetura de Madrid.
Arquitetura Paulista
Palestra do arq. Luis Saia aos estudantes ?-a Faculdade de Arquitetura
da Universidade do Rio Grande do Sul.
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Reforma Agrária Cubana
Palestra de Eras Trench.
Centro de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais (CEPES)
O IAB vem cedendo seu auditório para reuniões promovidas pelo CEPES,
organização que promove o estudo e o debate de importantes -problemas
de interêsse nacional e cultural. Foram proferidas entre outras palestras
sôbre o problema da "Eletrobrós", pelo enç. Catulo Branco e sôbre a
"Problemática da Política Nacional", pelo dep. Almino Afonso.

-

EXPOSIÇÕES E SEDE

-

Exposição e Semana de Estudos Frank Lloyd Wright.
Grêmio da FAUUSP e IAB-São Paulo.
Exposição dos Projetos do IPESP.
Foram ainda expostos trabalhos de vários concursos de projetos patrocinados pelo IAB, como o Edifício Sede do IPESP e de Móveis Ambiente.
A exposição sôbre Brasília, organizada pelo IAB-São Paulo foi levada
para diversos locais, entre os quais a cidade de Santos.
O IAB-São Paulo emprestou sua sede para diversas promoções, de várias
organizações, dentre as quais o MAF, o GFAU e DAFAM.
A Direto;ia encarou o problema do restaurante, entregando-o a outro concessionário, substituindo e melhorando o equipamento da cozinha e procurando orientá-lo no sentido de melhor servir aquê1es que o procuram.
Dirige-o de maneira competente o Sr. José Xavier de Lima.

REPRESENTAÇõES DO IAB-SÃO PAULO

-

O IAB-São Paulo se fêz ainda representar como convidado em uma grande
quantidade de congressos, reuniões ,solenidades e conferências promovidas por outras organizações.
Dentre elas destacamos:
Almôço ao prof. Mário Wagner V. da Cunha, de partida para o exterior.
Colação de grau das turmas de 1959 e 1960 de arquitetos da FAUUSP e
da FAUM.
Almôço ao presidente do México Adolfo Lopez Matheus no Rio de Janeiro.
Inauguração do Salão Paulista de Belas Artes.
Almôço ne Instituto de Engenharia nas comemorações do Dia do Urbanismo.
Homenagem prestada a Adolfo Morales de Los Rios.
Posse de catedrático do arq. Paulo Camargo de Almeida.
Posse da Diretoria do Instituto de Engenharia de São Paulo.
Grupo de Trabalho do Instituto de Engenharia sôbre a Lei do Silêncio.III Congresso Nacional de Hospitais.
Inauguração das Obras da Cidade Universitária.
Inauguração da Usina Termoelétrica de Flórida Paulista.
Comissão de construção do Monumento "Podro de Toledo".

Participou dos seguintes juris:
-

-

Concurso de projeto para a Escola de Aeronáutica de Pirossununco.
Concurso de projeto para a Praça de Esporte de São Caetano do Sul.
Concurso para escolha do símbolo gráfico do GFAUUSP.
Seleção das obras da Seção de Arquitetura da VI Bienal.
Entrega do Plano Diretor -de Águas da Prata elaborado pelo CPEU da
FAUUSP ao senhor Secretário da Viação e Obre i Públicas do Estado
de São Paulo.
Comemoração do 89.0 aniversário do Mackenzie.
Reunião dos Órgãos Aeroportuários.
Jantar ao arq. Roberto Burle Marx.
Almôço da Sociedade Amigos da Cidade de São Paulo no Dia do Ur. "lxmismo.
Inauguração das novas instalações do CREA em São Paulo.

BOLSAS DE ESTUDO
.~
-

O IAB se' incumbiu de divulgar e encaminhar os interessodos para
seguintes bolsas de estudo, entre outras:
Centro de Vivienda e Planeamento - Colômbia.
DeseRho, de Forma, Técnica de Construção e Urbonismo
Itália
Bolsa de Estudo para Post-graduados.
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IN~)TITUTO :D:Si\ H~UIT:3'1'OSDO BRASIL
=Depar-t amcrrt o do são PauloCIRCULAR ~Tº 011/59-61
22-9-60
A Dlrctorja do Instituto de Arquitetos do Brasil traz ao o onhe cLmen t o dos seus a as ocí.ados ç not a
da Secretaria da Viação c: ObTêis Públicas, contendo o.e~pacho
do Senhor Governador do :estado? Dublicada no :Diário Oficial
de 23/8/60, a respeito de contratação de obras do Zstado.ADiretoria de nosso Dcpartailiento, atenta aos p~oblomas que envolvem os inttir8sses da classe, discutiu e decidiu se manifestar a respeito? segundo têrmos de ofício que foi envia
do ao Senhor Governador 1 no dia 2? de sete:nbro ui timo.:8n'li
amos,. tq.mbém, para completo esclareeimento
de nossos assoei
ados, os têrmos 0.,9referido ofíci o" Informamos que o IAB- Departamento
de Sao Pau.Lo-v eri ú.L't mamerrto tomando conheci ,mento de todos os probleuas existentes entre os arquitetos
e o Govôrno do ~stado.
í

NOTA CONT:8NDO O D:CS:PACHO.SQ;tl~~._CONTPATAÇÃO D:;:::
PROJ~TOS
OBRA DO :;jSTADO- ( Diári o Ofi cial de 2378760):

DE

843-into-60-Diretoria
de Obras públicGs-DOP.-O
Senhor Go
vern§dor pelo memorando nº 644~ de 30-6-609 tendo em vis
ta nao desviar as equipes da DOP dos prijotos das etapas.
já aprovadas do Plano de Ação, considerando
que o projeto dos grandes edifícios (penitenctárias
e Hospitais) P2.
Ia sua complexidado
c c spoc La'lí.zaça o , deJ.~i.lndaria
longo -tempo se confiados àquelas equipes já sobrecarrogadas
e
considerando,
ainda? a grande urgôncia na oxecuçao des sas obras, face aos problemas penitenciário
e hospitalar
do Estado, determinou fossem os referidos projetos confiados a firmas idôneas e especializadas,
sob módica remu neração, com,9 forma de demons~ração
de espírito público e
de colaboraçao ao Plano do Açao do GovÔrno.-Foram
resliza
das reuniões no Gabinete do Senhor Secretário com o Dire=
tor da DOP e o Presidente
do Instit~to de Arquitetos, nas
quais foi solicitada a colaboração dos arquitetos de S8.0Paulo, nas c ond óc s dc t orrmnadn s po I o Senhor Govcrnador,
e estudado o crit6rio de Gscol~a dos profissioLais
a serem convidados,Informa 2 DOP ClUD? entre D,S firmas de maior expori8ncia.
convocadus; Sevoro o Vlllaros S/A. concordou (carta n.4226-1.544,do
4-8-60) em óxecutar o projeto de uma Penito~ciária
Roglona11
com capacidade pa
ra 450 presos, mais residôncins
a tSdas 2S Gdj.ficaç~es
necessárias
aos serviços) incluindo dc~nlhcs? desonhos de concreto armado. ha dr-au.l.Lcn , in:..~t,alaç'2c)
olór.rico..,wemorial descritivo 6 ospoclfi8aj3cB~
pola i0portanci~ de~$ 2.000.000,00;
os prazos sorRO do 30 dias úteis para o
an t c=pr-oj oto o ma i s 60 dias p2.r~lg }iTú j e t o dof'initi vo ~ -nao estando Lnc Lu í.da a fi scaLí.z.a
çn o a.rqui t ct õn.i ca ..
·-~scla
re co tratar-so de f í.rrna id õnca ~ c apaz o cxpo r morrtada , :::
p oí.s, entre ouc rn.s 001'as. o x ocu t ou a PonLte:'1.ci8.ri::"l
do'Es
tado o 3. Casa do Do t cn ça o . O preço o-o Cr$ 2,OO(J .. OO:),OO
corresponde a monos de 1% do valer osti~ado d~ übr~- ....
Cr.$ 250.000.000,00-- inferior ao que corrosp;?noc:ria a ta bela
of'Lci a'L yiguntc:,..( 3~~) ,--·l~cssas (;Ol1dlÇ~;':':S a TjOP s011
cita au t or.íz.ar.a o suno
',r ")~"r'" (;Ü'1-~I;··r·"-L'·c""-· c om '] 1-'''; rn." So'::
!::.J _. r i 'J_
vero e Villnres S/A., 11'u1[:, l.mp0r""Gélnc:~_:',
de Cc$ 2,000-.000,00
o pr ojot o comp Lo t of ai.t.o-cpr-o j ot o , p.r o jcc o p.ro joto de de -talhe!" e.§tru~'~!'r;i
..
~, do func1~i.ç()~:s·1
o st ru t u.r'ao t.o.l had o , En at a.Lacao lllClrO'U.LJ.<..:D. r: 0]'-3 G:}:'J_c:a9 mcmc::'lal d~scrl.tj_vo 0especificaçoes)par-a uma Pc.oi t cnc i si.r
í.a Rugicm.ü
c om ca-c,mtinüa ..
"
í.ç

=

í

.

-~

-~/....

......1...

..L 1...1

~

.r

"'''~..I...

~'Jl

ç

.•.
_

L,

..L

•.
_,(.....

ccntinuaç30
fI. 2
pacidade parq 450 prosos, inclusive todos os edifícios nocosserúrios aos seus serviços. Outrossim, esclarece o DOP, quo aguarda as, rospostas dofini ti va s das outras firmas, para os projotos dos hospitais e da Penitenciária
tipu ensino profissional, para sorem, ent~o, encaminhadas
à apreciaç~o suporior.
O Scnhor Consultor Jurídico, ouvido manifestou-se
favoràvel monto, face à urgôncia, à importâncin
e naturezu especializada
da obra. Autorizo-Submeto
ao Govornador.-J.V.de
Faria Lima."Aut or-Lz o 0, na mesma base fico. V.:Ex~.:,.,
autorizado o. f'nz cr os demais contratos para ns set~ grandos obras. A firmo. queé da mais alta idoneidade, pr'o po o exp orrtane amerrto a taxa, ,"-'"
dando dessa f8rma um elevo.do testemunho
do seu espírito de colaboraç~o ria exocu: ç~o da Plano.- Anote o. ocorr6ncia, pois
é firma com quem podemos contar para outros empreondimentos."
OFICIO. DIRIGIDO

P~LA DIru~TORIA DO IAB AO SENHOR

GOVnRNADOR:

OSL/2268/60-Ap.tn.são Paulo, 22 de seterngru de 1960-A Sua Excelência
o Govern~ldur do l~stadü de SéLl) Pau Lov>- O 1nsti tut o do Arqui tct os d o Brasil-Departarnunt ,,)
de são P::1ulO-tomando conhecimento
de dospncho de Vossa Excelôncia,
e denota Lnf orma'tí.va da Secr(3taria da Viaç3.o G Obras Públicas que o acomp~nho., publicados no Diário Oficial de 31 de agos
to de 1960, e que se referom h autJrizaç~o
de contrato de =
conceituada firma paulista pc.ra o. exocussõ.c de projeto de uma Pcnâ t cnc é.r-í.u Regit)n::ü, vem manifestar, a
sua estranheza em face dos critérios com que o problema foi proposto. O Instituto de Arquitetos d~ Br~sil afirma ser inexata a r~
ferida infornnç~o, quan do faz elo. crer que us cri téri os pa=
ra a escolha de profission&is
o. serem cunvidados para a rea
lização do prcjctos, tenhan~ s i.d o ad o't
ad os oom anuên ci a do
presidente de IAB •....
O IAB. reitera a sua p o aí.çii o , quando
convidado pelo Sonhur Secretário do. Viação o Obr-e.s Públicas
para a indicaç~o de profissionais
p~ru projetarem
obras do Estadp-? uf'rrmou so.r da9.uelc"Secretario. 8, inteira responsabilid~de da indicaç~o desses profissionais?
como 6rguo responsável que é, p oLa p,üítica de obras do Estfldo. Estranhamos quo o GJvôrno do Estado, protondondo
justificar a con ~rata2ão rofori~3.? o faça sagun do formas lesivas ao s .~ltoslnteresses da c~asse d~s arqultetos o do quo ela representa
na Cul tiur-a Br;J,siluir:L.R(;[ÜLlcn1t;o, o G,Jvôrno do Estadü demons
tra em suas justificaç3os,
que o seu atual critório para a escolho. de profissionais
do pLan o j amorrto , na o se firma no que possam ôlos planejar real ,mento? mas sim, no volume doobras que tonham construído.- Mais ~inda, o Govêrno do TIs t.ado , pretendendo
re solver seus problemas de plano jnmont 0."sob mód í.ca remunero.ção "-e chiix,::mdo
de Lud o uma trcbela dehonorários que reconhece oficial, provoca u aviltamento
da pr,)fissõ'o.-Aceitand:), também, p r-az os oxce ss.í vamerrto cur
tos para o planejamento
do ebr2l.sdo grando import3.ncin, faz
crer ser seu intorêsse maior, realizn-léJ.s simplesmente,
do.§.
cuidandc do critóriü primordial do qualidado? ,impedindo que
elas represontem
o ostágio de culturfl e dosonvolvimonto
já
atingido pela Arquitetura Na ci, onal. -A f'c rma pela quo.L o Estad0 agiu se rovesto gravidade para t3da 2 classe por ser
totalmente
contrária a t0dos os esforcos que vimos empreen
dcnd o pelo .r-econhc cc.morrt
o da profissã~ de ar-qu t o t o corno
atividade cultural destacO,da da utividado comorcial constru
tora.í
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continúa.
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Os ~r~uitetos
paulistas
nau podom deixar de fazer notar a alta responsabilidade
tánto matorial
como cultural
quo o ~s
~ado assume na socicdadç,
~m faco do grande volume de ebrCls
que lho são o!}trcgues,
ap orrt and o t ambém , os graves
prcjuí
z os que o..dvirao d c }2rosseguimcnto de to..l p oLf t i ca , conformo
a pr6pria
nu't or-í z.aça o de Vossa Excelôncir.:. faz crer.
- O In.§.
ti tuto de Arqui tet . Js d o Brasil
se dirige
a Vo s.sa :8xcelêneia
tão sur,1Cnte no propósito
de oxt o r-Lor-í aa.r o p~mto-d~-vista
dos ar~uitetos
pnulistas,certo
de que o GovGrno nao deixará de t omá=Lo em c ~msidcraçõ.(), .rr i crrt ad os que e s tumcs n o ...sentido
d o progresso
do ~~stC1.do.- At onc í.c sumorrto . - Insti tuto ~o Arquitetos
do BrasilDepartamento de são PQulo- ass.:
p/ lº Sccret~rio-Arq.Carlos
B.Millan-2º
Sucret6rio
em Exorc o
Arq. Alfrodo Paesani?R"':~SID:8NT~
~~l\í~~x~Rc1cIO.- Dir.A Sua Bxce18ncia Prof. Curlos Alberto do Carvalho PintoD.D.Governadcir do ::stado de são Puu.Lo=Pa.l ác o d os Campos :;lís~os
.s5.o Paulo. 11
í
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INSTITUTo D:GARQUITJ:TOS
DO BRASIL
-Dupartamcnto
de são PauloA Diretoria

~------

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
- Departamento de são PauloCIRCULAR

I- VI CONGRESSO

Nº 013/59-61

DA UNIÃO INTERNACIONAL

2-12-60

DE ARQUITETOS

Realizar-se-á em Londrest dé 3 a 7
de julho de 1961? p VI Congresso Internacional de Arquitetos,
com o tema: 11 Novas Técnicas e Novos Materiais".
a) As inscrições deverão ser feitas até 20/12/60, na secretaria do IAB, das 12 às 18 horas. Tôda a inscrição
feita após essa data9 terá um acréscimo de :t 2 por- pessoa e não terá garantiá dê h ó't eL,
-- b) O preço da inscrição para arquitetos ó de~ 18 e mais
B.2. por cada acompanhante.
c) A resorva de hotel, feita em ficha ~ parte, deverá
ser remetida com a ficha de inscriçao. Nessa ficha, que se encontra na Secretaria do IAB, o Congressista
escolhorá a classe~ preço e tipo de acomodações dosejados, dontro do esquema indicado, variando os preços
entre US$ 10950 o 30..L.2Q1 a diária, incluindo refeição.
d)_ Os Congrossistas
doverao chegar a Londres até o dia 2
de julho de 1961, pela ~Qnhã.
e) O IAB"atravós
da Divisão Nacional de Congressos o As
suntos Internacionais
( DNCAI), já conseguiu, caso õ
grupo se eleve a mais de 40 pessoas, o preço de •••
US$ 460 ( classe turística) para avião a jacto puro,
com direito a interrupçao da passagem em Paris. Com o
intúito de alcançar êsse número, estão autorizados a vse
inscreverem na viagem, independentemente
do Congresso,
familiares dos arquitetos~ ,
o ,
f) A Diretoria designou como Delegado, o arquiteto Flávio
L60 da Silveira, D~retor da DnCAI, para quem,,,,até 20 de dezombro, deverao ser remetidas as inscriçoes acompanhadas de um cheque em Libras, a favor do Royal •.
Institute af Brltish Architects.
r

lI-VI BIENAL DE SÃO PAULO
Os Organizadores da VI Bienal comunicam",quo os trabalhos de Arquitetura a serem expostos",na Exposiçao Internacional
de Arquitetura da VI Bienal, serao sele cionados pelos órgãos de classe dos respectivos países.
,
a) Os trabalhos a so i-om submetidos à C omissão de Seleção
deverão estar no Rio do Janeiro até 31 de janeiro
de
19610 Os interessados pederão retirar suas fichas de
inscrição para trabclhos de Arquitetura, na Secreta ria do IAB eo_fazel";omentrega da .mosma na Secretaria da VI",:Bj,enaJ.no Pa.rquc Eb r-apuer-a,
'b) Poderao parti.cipar da Exp os ao de Arquitetura da VI
Bienal, arquitetos do qualquer nacionalidade,
individualmente/ ou e:J. cqu'í.pe , COTa três trabalhos, no máximo, relativos a obTas jã concluidnso
c) A ~eleção dos trabalhos será feita até 31 de mar~o de
j

í

í.ç

-continúa-

fl.2em cada pa1s, pelos Institutos de Arquitetos
respectivos, ou entidades equivalentes e no Brasil,pe10 INSTITUTO DI: ARQUITETOS DO BRASIL, respeitada a con
diç~o de as obras constituirem oxpress~es da arquitetu
ra moderna.

1961,

III-GONGRESSO INTERNACIONAL DE T~CNICl1.SHOSPITALARES, MEDICINA SOCIAL E SANITARIA
Roalizar-se-á en Paris, de 10 a 15 de
abril do 1961, o Congrosso Internacional do Tócnicas Hospita
lares, Medicina Social o Sanitária.t com o tena: ti ProblG.masespeciais oriundos da hospitalizaçaú de crianças, adultos e
velhos, em tôdas as especialidades ( doutrina administrativa,
médica, arquitetônica e do equipamentos).
.
Os interessades deverão dirigir-se,
posteriorr::ionto,
ao IAB. para maiores esclarecimentos.
IV- CONCURSO PARA A FACULDADE NACIONAL DE ARQUITETURi\.
A Faculdade Nacional de Arquitetura
comunicou ao IAB., solicitando fosse divulgado aos assucia dos, que d~ 22 de janeiro de 19§2 a 20 de setembro daquele
ano, estarao abertas as inscriçoes ao Concurso para a Cáte dra de Grandos Composições de Arquitetura, va9a COE o faleci
Dent-J do Professor Archimedes Memória, e tambom aos Concursõs
à Docência Livre do tôdas as Cadeiras, de 1 a 30 de junho de
1961.

.

Maioros osclarecimontos poderão ser
solicitados na Socretaria do IAB.

v-

THE R.S.REYNOLDS MEMORIAL AWARD
Está aberto o"Concurso Anual The ...
Reynlilds Memorial"sob o patrocínio do Instituto Americano de
Arquitetos. O exemplar do Edital e Ficha de Inscrição estão
à disposição dos intoressados na Secretaria do IAB.

VI-DIA DO ENGENHEIRO E DO ARQUITETO
Roalizar-se-á-em 10/12/60,
às 13 horas~no ti Jardin do Inversli Fasano", um alnôço de confraterni
zaçao e homenagen ao Profossor AdolfoMorales
de Los Rios Fi
lho, organizado polo CREA- 6ª região.
O L'ili. rocoberá as adosõos dos arqui
totos interessados que podorão fazê-lo ató às 18 horas do dia
9-12-60, meneá onand o a par-t cã paçá o de ac onpanharrte ,
O preço unitário ostá estabelecido em
Cr.$ 900,00 ( n ovc ccrrt os c ruao z-oe),
í

í
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